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Locul Data Ora Activităţi  didactice Cadrul didactic 

On-line 
MT 

5.02 8-12 
12-17 

Management financiar şi tehnici financiar - contabile (C) 
Management financiar şi tehnici financiar - contabile (L)                                    

Ș.l.dr.ing.ec. 
Felicia DIMA 

6.02 8-12 Management financiar şi tehnici financiar - contabile (S) 

12.02 8-10 
10-17 

Management financiar şi tehnici financiar - contabile (C) 
Management financiar şi tehnici financiar - contabile (L) 

13.02 8-12 Management financiar şi tehnici financiar - contabile (L)  
26.02 8-13 Management financiar şi tehnici financiar - contabile (L)  

27.02 8-12 Management financiar şi tehnici financiar - contabile (L) 

On-line 
MT 

5.03 8-12 
12-17 

Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (C)                  
Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (L)                                           

Ș.l.dr.ing. 
Ina VASILEAN 

6.03 8-12 Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (C)   

12.03 8-10 
10-17 

Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (C)  
Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (L) 

13.03 8-12 Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (L)                

19.03 8-13 Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (L)                     
20.03 8-12 Strategii europene ale alimentului şi de securitate  alimentară (L) 

On-line 
MT 

26.03 8-12 
12-17 

Cercetare de marketing (C) 
Cercetare de marketing (L) 

Ș.l.dr.ing. 
Maria GARNAI 

27.03 8-12 Cercetare de marketing (L) 

2.04 8-10 
10-17 

Cercetare de marketing (C) 
Cercetare de marketing (L) 

3.04 8-12 Cercetare de marketing (L) 

9.04 8-13 Cercetare de marketing (L) 

10.04 8-12 Cercetare de marketing (L) 

On-line 
MT 

16.04 8-12 
12-17 

Legislaţie specifică în alimentaţie publică (C)   
Legislaţie specifică în alimentaţie publică (L)       

Prof.dr.ing. 
Camelia 

VIZIREANU 

17.04 8-10 Legislaţie specifică în alimentaţie publică (C)        
18 aprilie – 1 mai 2022 – Vacanță de Paști 

7.05 8-12 
12-17 

Legislaţie și protecția consumatorilor (C )    
Legislaţie și protecția consumatorilor (L)      

8.05 8-12  Legislaţie și protecția consumatorilor (L)     

14.05 8-15 Legislaţie și protecția consumatorilor (L)      

15.05 8-12 Legislaţie și protecția consumatorilor (L)      

 
21.05 8-16 Recuperări laboratoare modulele 1 – 4  
22.05 8-12 Recuperări laboratoare modulele 1 – 4  
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