
Iulie 2010 

Birou de senat 01.07.2010 
1. Se aprobă taxele de şcolarizare şi administrative pe anul universitar 2010-2011. 
2. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Cumpănăşoiu 

Emilian, Mateica Cosmina, Moigrădean Diana. 
3. Se decide ca doamna Brudiu Ileana să participe la instruirea organizată la CNRED. 
4. Se aprobă referatul de împrumut de la USAMVB Timişoara a domnului prof.dr. Şumălan 

Radu pentru studiul de fezabilitate a unui proiect în curs de evaluare. 
5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
6. Se aprobă înlocuirea domnului şef lucrări dr. Berbentea Flavius cu doamna şef lucrări dr. 

Bordean Despina şi domnul prof.dr. Mateescu Constantin cu domnul prof.dr. Căpriţă 
Adrian din comisiile de licenţă. 

7. Se aprobă calendarul de admitere la doctorat. 
8. Se aprobă cereri ale studenţilor de a locui pe timpul vacanţei de vară în cămin la tariful de 

cazare pe vară. 
9. Se aprobă achiziţionarea pentru universitate a unei surse pentru Internet. 
10. Se respinge cererea doamnei Ferencz Ildiko de reducere a taxei de susţinere a tezei de 

doctorat la 500 lei. 
 
Senat 01.07.2010 

1. Se aprobă taxele de şcolarizare şi administrative pe anul universitar 2010-2011. 
2. Se stabilesc unele detalii legate de admitere: program înscriere, date de confirmare. 
3. Se aprobă înfiinţarea a două posturi de administratori şi a unuia de îngrijitoare. 
4. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Ferencz Ildiko, Koles Maria, 

Mihaela Tonea. 
 
Birou de senat 09.07.2010 

1. Se aprobă cererea doamnei conf.dr. Hădărugă Nicoleta de repartizare a două încăperi la 
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare pentru animale de experienţă, 
pentru Biobază. 

2. Se aprobă constituirea comisiei ITC formată din prof.dr. Băneş Adrian preşedinte, 
conf.dr. Bungescu Sorin vicepreşedinte, şef lucr.dr. Brudiu Ileana membru, şef lucr.dr. 
Levente Molnar membru, şef lucr.dr. Berar Cristian membru, şef lucr.dr. Hegheduş 
Gabriel membru, Ilin Cornel membru. 

3. Se aprobă cererea domnului prof.dr. Pădeanu Ioan de achitare a 200 lei de către 
universitate, în calitate de membru fondator al ,,Consoţiului laptelui – filiera ovine-
caprine’’. 

4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi. 
5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Postelnicu 

Simona, Madoşă Lavinia, Rusmir Robert, Murg Oana, Adamov Tabita. 



6. Se aprobă transferul familiştilor din căminul IV în căminul C5G în perioada 01-
03.09.2010. 

 
Birou de senat 27.07.2010 

1. Se aprobă pensionarea umătoarelor cadre didactice: prof.dr. Rusu Ioan, prof.dr. 
Drinceanu Dan, prof.dr. Crăiniceanu Eugeniu, prof.dr. Sâmbotin Liviu, prof.dr. Coman 
Marian. 

2. Se respinge cererea de solicitare a domnului şef lucr.dr. Huţu Ioan pentru folosirea 
cabinetului 525 etajul V din clădirea Agronomiei. 

3. Se respinge cererea de finanţare a şederii la USABMV Timişoara în calitate de cercetător 
a doamnei Agbebi din Nigeria. 

4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
5. Se aprobă întreruperea de stagiu de doctorat a doamnei Oprea Lăcrămioara de la 

Facultatea de Medicină Veterinară. 
6. Se decide ca până la data de 01.10.2010 toţi decanii să ia măsuri ce se impun pentru ca în 

secretariatele facultăţilor să funcţioneze programul RMU. 
7. Se aprobă cererea de publicare a două cărţi ale doamnei Vintilă Cornelia (100 de 

exemplare). 
8. Se aprobă cererea de recunoaştere şi echivalare a notelor obţinute în perioada liceului a 

cetăţeanului grec Gruzudis Andreas. 
9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
10. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către Tuns Cosmin 

Beniamin. 
 
Senat 27.07.2010 

1. Se aprobă planurile de învăţământ valabile din anul universitar 2010-2011. 
2. Se aprobă ca domnii prof.dr. Crăiniceanu Eugeniu şi prof.dr. Goian Mircea să devină 

profesori consultanţi. 
3. Se aprobă ca domnii prof.dr.  Nedelea Gabriel şi prof.dr. Fruja Ioan să fie plătiţi în 

continuare ca profesori consultanţi, având fiecare câte opt doctoranzi cu taxă în stagiu. 
4. Se aprobă cererea de înfiinţare a unui centru de medicină (de cercetare) numit ,,Centrul 

de Medicină Comparată Marin Moldovan’’ în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară. 
5. Se decide modalitatea de redistribuire a locurilor neocupate în sesiunea de vară. 
6. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Moigrădean Diana, Madoşă 

Lavinia, Postelnicu Simona, Stoian Gheorghe, Mateica Simona, Constantin Emilia, 
Adamov Tabita, Murg Oana, Popescu Mihaela, Cumpănăşoiu Cristian. 

7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
 
 
 



Birou de senat 31.08.2010 
1. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către Vânătu Vivian. 
2. Se aprobă cererea de cofinanţare de 2% a unui proiect de cercetare pentru dna şef lucr.dr. 

Sărăţeanu Veronica de către USAMVB Timişoara. 
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

 


