Şedinţă Birou Senat 12.01.2010
1. Se aprobă ca regia universităţii la programele de cercetare noi să
fie de 25%, respectiv maximul prevăzut de proiect
2. Se aprobă comsia pentru absolvirea studiilor postuniversitare la
Facultatea de Management Agricol – sesiunea februarie 2010
3. Se aprobă comisiile pentru examenul de licenţă şi examenul de
disertaţie sesiunea februarie 2010 la Facultatea de Medicină
Veterinară
Şedinţă Birou Senat 14.01.2010
1. Se aprobă solicitarea facultăţilor pentru cifrele de şcolarizare
pentru anul universitar 2010/2011
2. Se decide înfiinţarea unei comisii care să avizeze propunerile de
proiecte de cercetare şi domnul prof.dr. Sala Florin să fie persoana
la care se depune rezumatul proiectului şi bugetul
Şedinţă Birou Senat 19.01.2010
1. Se aprobă exmatricularea definitivă din cămin a studenţilor Bloţ
Marius şi Tudor Sergiu
2. Se aprobă reînmatricularea unor studenţi de la Facultatea de
Medicină veterinară
3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate
4. Se aprobă comisii de licenţă sesiunea februarie 2010 pentru
Facultatea de Management agricol, Facultatea de Agricultură şi
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
5. Se aprobă calendarul admiterii 2010: 12 iulie – 28 iulie înscrieri;
29 iulie afişarea rezultatelor; 30 iulie depunerea contestaţiilor
6. Se aprobă planul achiziţii pentru anul 2010

Şedinţă Senat universitar 20.01.2010
1. Se aprobă cooptarea în Senat a directorului Departamentului ID
2. Se aprobă Regulamentul de aprobare a burselor şi alte forme de
sprijin material, Ghidul admiterii, Regulamentul de funcţionare al
Serviciului Financiar-Contabil, Regulamentul Comisiei didactice,
Regulamentul Comisiei ştiinţifice, Regulamentul Comisiei sociale,
Regulamentul de alegere a reprezentantului studenţilor,
Regulamentul Departamentului de Ştiinţe exacte, Organigrama,
Regulamentul Serviciului Social,
3. Se validează acordarea titlului de „Doctor în ştiinţe” pentru:
SĂVESCU IASMINA, KOCIS ELISABETA, JURCA DORIN,
JIVAN ALIN, STROIA MARIUS, MARIAN FLORIN, BOSTAN
CRISTIAN, HĂRMĂNESCU MONICA, BOLDURA OANA,
DRAGOESCU CERASELA, MARIŞ EMIL, ŞERBAN
GHEORGHE, BRĂTULESCU MARIN, FERENCZ ŞTEFAN,
JIGĂU DANIEL, CIOBANU SILVIU, BOTA MIRCEA, ILIE
ALINA, ROBECI MIHAELA, FRUNZĂ ILINCA, MĂCINIC
IOAN, TATIANA T., CORINA NEAGOE, BĂNĂŢEAN DUNEA
IOAN, POPESCU ANDREEA, NICA DRAGOŞ
4. Se aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare la cursul
postuniversitar de evaluator proprietăţi imobiliare unor cadre
didactice din universitate
5. Se aprobă modificarea taxei de cazare la cămine: 210
lei/lună/student – căminul 1 şi 2 şi 230 lei/lună/student – căminul 3
şi 4, pentru norma sanitară de 4 studenţi/cameră
6. Răspunsul universităţii la solicitarea Comisiei Municipale de Fond
Funciar de 10,64 ha pentru Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala –
universitatea nu deţine în perimetrul administrat nici o suprafaţă
pentru care Parohia să facă dovada vechiului amplasament
Şedinţă Birou Senat 26.01.2010
1. Se aprobă acordarea unei burse de 500 lei pentru doctoranzii cu
frecvenţă din anul I în limitele disponibilităţilor financiare şi
cazare gratuită în căminele universităţii
2. Se aprobă Comisia pentru evaluarea propunerilor proiectelor de
cercetare: prof.dr. Sala Florin, prof.dr. Borza Iacob, prof.dr.
Şumălan Radu + 6 secretari ştiinţifici de la facultăţi

3. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezei de doctorat pentru:
REIS ALEXANDRU, TURNEANU MARA
4. Se numeşte Comisia alcătuită din prof.dr. Goşa Vasile –
preşedinte, prof.dr. Lăzureanu Aurel, prof.dr. Pîrşan Paul, prof.dr.
Traşcă Teodor, prof.dr. Dărăbuş Gheorghe pentru analiza
referatului domnului prof.dr. Grigoroiu Eugenie
5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a lucrării
„Tehnologia cărnii şi produselor din carne” – Berbentea Flavius şi
„Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale”
6. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate
7. Se aprobă exmatricularea din cămin a studenţilor care nu şi-au
plătit taxele de cazare

