
Şedinţă Birou Senat  13.10.2009 

 

1. Se decide ca administratorii de facultăţi să se ocupe cu completarea 

contractelor de şcolarizare ale studenţilor 

2. Se aprobă înfiinţarea şi componenţa Biroului pentru programe 

comunitare pe universitate: 

- prof.dr. Horia Cernescu – prorector Relaţii Internaţionale 

- conf.dr. Marius Pentea – coordonator Erasmus 

- asist. Corina Abraham-Barna – secretar Relaţii 

Internaţionale 

3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

4. Se aprobă propunerile facultăţilor de Agricultură, Horticultură şi 

Silvicultură, Management agricol de exmatriculare a unor studenţi 

5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a lucrării 

„Noţiuni de biologie celulară şi embriologie veterinară” în 100 de 

exemplare, autor Brezovan Diana 

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

IANCULOVICI ALINA, TOBĂ DANIELA, CORCHEŞ MIHAI, 

STROIA MARIUS, MORAR DORU, BODNARIU ALINA 

7. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

8. Se aprobă cererea de reducere cu 50% a taxei de cămin pentru 

doctoranzii cu frecvenţă din anul I 

 

 

Şedinţă Birou Senat  27.10.2009 

 

1. Se aprobă ca studenţii de la facultăţile unde sunt module să 

plătească taxa de şcolarizare în 4 rate dar înainte de fiecare sesiune 

2. Se aprobă modelul fişei de evidenţă a proiectelor de cercetare  

3. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezei de doctorat pentru: 

TABĂRĂ IULIANA, DIACONU NICOLAE 

4. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şedinţă Senat universitar 28.10.2009 

 

1. Se aprobă posturile care se vor scoate la concurs în semestrul I 

2009/2010 

2. Se decide ca materialele (cărţile, îndrumătoarele, etc.) candidaţilor 

la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante să fie tipărite la 

Editura Agroprint a universităţii 

3. Se aprobă acordarea titlului de „Doctor în ştiinţe” pentru: 

BOLDURA OANA, MUREŞAN NORA, NEGREA MONICA, 

CORCHEŞ MIHAI, MUREŞAN SILVIA, MATEI IONICA, 

DEGI JANOŞ, PANDUR CIPRIAN, ROMIŢĂ PETRU 

4. Se aprobă propunerea Facultăţii de Agricultură de conducere de 

doctorat pentru: prof.dr. Petanec Doru şi a Facultăţii de Tehnologia 

produselor agroalimentare pentru prof.dr. Jianu Ionel, 

prof.dr.Traşcă Teodor, prof.dr.Riviş Adrian 

5. Se decide ca sumele prevăzute la „cheltuieli generale de 

administraţie” din contractele de cercetare să fie mai mari decât  

contribuţia universităţii pentru ca aceasta să  poată fi acoperită 

6. Se respinge cererea domnului Moroşanu Gheorghe de schimbare a 

amplasamentului propus de universitate pentru terenul al cărui 

moştenitor este 

7. Se aprobă reducerea cu 50% a unor taxe aparţinând unor studenţi şi 

angajaţi ai universităţii 

8. Se aprobă cererea doamnei Ştefan Florentina de acordarea unui 

ajutor de înmormântare conform Legii 128//1997, cu suportarea 

diferenţei de la suma aprobată din bugetul asigurărilor sociale 

(1702 lei) la cuantumul a 5 salarii, din veniturile proprii ale 

universităţii 

9. Se aprobă cererea domanei Bujor Ecaterina de schimbare a 

încadrării dintr-un post cu studii medii în post cu studii superioare 

şi recalculare a salariului cuvenit 

10. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cazare în cămin a 

domnişoarei Baliga Izabella 

11. Se aprobă scutirea de plata taxei de şcolarizare a studenţilor 

Brînduşan Valeria an I IMAPA, - provine din centru de plasament 

 


