
Şedinţă Birou Senat  04.12.2009 

 

1. Se aprobă Comisia de Etică în următoarea componenţă: Drinceanu 

Dan, Mateescu Constantin, Băla Maria, Târziu Emil, Niţă Simona, 

Mateoc-Sârb Nicoleta, Curec Cristina, Gruber Ştefan, Fota Dragoş, 

Baliga Izabella – secretar 

2. Se aprobă achiziţia unui pachet legislativ pentru Şcoala de şoferi a 

universităţii în valoare de 5100 lei 

3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

 

 

Şedinţă Birou Senat  08.12.2009 

 

1. Se decide ca fiecare facultate să stabilească sala în care se vor 

susţine public tezele de doctorat şi să aibă un avizier pentru 

anunţuri 

2. Se aprobă acordarea unui premiu pentru angajaţii universităţii 

pentru perioada 01.01.2009 – 30.11.2009 + ticheteâ 

3. Se aprobă ca funcţia de director la Platforma de Cercetare să fie 

ocupată de domnul Cumpănăşoiu Ciceronis, director adjunct 

doamna conf.dr. Sala Claudia şi director adjunct administrativ – 

doamna conf.dr. Tulcan Camelia 

4. Se aprobă achiziţionarea unui calculator şi a unei imprimante 

pentru Şcoala de şoferi 

5. Se aprobă înfiinţarea unui post de inginer la Departamentul de 

Cercetare 

6. Se aprobă comisia de susţinere publică a tezei de doctorat pentru: 

RABA NICOLETA 

7. Se aprobă achiziţionarea unei centrale telefonice noi de la 

Romtelecom 

8. Se aprobă încheierea unui contract de service + revizii pentru 

centralele termice 

 

 

Şedinţă Senat universitar 08.12.2009 

 

1. Se aprobă acordarea premiului anual de 2% pentru angajaţii 

universităţii 

2. Se aprobă acordarea de tichete de masă din banii rămaşi din fondul 

de premiere 



3. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară de înfiinţare a 

unei secţii cu predare în limba engleză 

4. Se aprobă ca domnul Cumpănăşoiu Ciceronis să fie director la 

Platforma de cercetare şi doamna Sala Claudia director adjunct, 

Tulcan Camelia director adjunct 

5. Se validează acordarea titlului de „Doctor în ştiinţe” pentru: TOBĂ 

DANIEL, BOTNARIU ALINA, IANCULOVICI ALINA, 

MORAR DORU, DIACONU NICOLAE, ŞERBAN GHEORGHE, 

TERME HAŞ LORAND, IŞFĂNESCU GABRIEL, CERNEA 

DINU, DAMIAN ADRIAN, GROSZ DANIEL, ŞORHENŢ 

CORNEL, TABĂRĂ IULIANA 

 

 

Şedinţă Birou Senat  15.12.2009 

 

1. Se aprobă să se amâne plata activităţii de la plata cu ora pe luna 

decembrie, pentru anul viitor 

2. Se aprobă ca universitatea să fie evaluată instituţional de către 

ARACIS 

3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

4. Se aprobă comisia de susţinere publică a tezei de doctorat pentru: 

MUREŞAN MARIA 

 


