
Noiembrie 2011 
 

Birou Senat 01.11.2011 
 

1. Se decide închirierea liniei tehnologice de prelucrare a laptelui şi a spaţiului 
de la km 6 – Centru de Practică. 

2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
3. Se aprobă cererea domnului Sărăndan Mihai de reluare a activităţii din 

01.11.2011. 
4. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: 

Pîrvu Mircea, Amzulescu Oliver. 
 

Birou Senat 08.11.2011 
 

1. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: 
Fuchs Alina, Anghelina Alina. 

2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
3. Se aprobă propunerea Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

ca domnul ş.l.dr. Berbentea Flavius să preia în gestiune linia tehnologică de 
prelucrare a laptelui. 

4. Se aprobă achitarea cotizaţiei de membru al CCIAT. 
 

Birou Senat 11.11.2011 
1. Se decide ca îndemnizaţiile pentru referenţii din comisiile de susţinere 

publică a tezelor de doctorat să se plătească din veniturile proprii ale 
universităţii, urmând ca orele de la plata cu ora să se amâne până când 
vor fi fonduri suficiente. 

2. Se aprobă acordarea gradaţiilor de merit următoarelor cadre didactice şi 
personal didactic auxiliar:  
Facultatea de Agricultură:  
prof.dr. Grozea Ioana, prof.dr. Sala Florin, conf.dr. Bungescu Sorin, prof.dr. 
Ţărău Dorin, ş.l.dr. Ştef Ramona, prof.dr. Samfira Ionel, prof.dr. Pop 
Georgeta, prof.dr. Manea Dan,  
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură  
Prof.dr. Vişoiu Dagmar, prof.dr. Berar Viorel, prof.dr. Madoşa Emilian, 
prof.dr. Botău Dorica, ş.l. dr. Danci Marcel, ing. Ciobotaru Cecilia,  
Facultatea de Management Agricol  
Prof.dr. Petroman Ioan, conf.dr. Peţ Elena, prof.dr. Petroman Cornelia,  
Facultatea de Medicină Veterinară 



ş.l.dr. Huţu Ioan, conf.dr. Mircu Călin, prof.dr. Dărăbuş Gheorghe, prof.dr. 
Igna Cornel, conf.dr. Nichita Ileana, conf.dr. Morariu Sorin, 
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare  
prof.dr. Riviş Adrian, prof.dr. Traşcă Teodor, conf.dr. Hădărugă Nicoleta, 
ş.l.dr. Jianu Călin, ş.l.dr. Costescu Corina, Mitica Smaranda,  
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
prof.dr. Păcală Nicolae, prof.dr. Grozea Adrian, prof.dr. Ştef Lavinia, ş.l.dr. 
Vintilă Teodor 
DŞESSU 
conf.dr. Tulcan Camelia, prof.dr. Căpriţă Rodica, conf.dr. Raţă Georgeta, 
conf.dr. Butnariu Monica. 
3. Se hotărăşte introducerea unor condiţii suplimentare ale universităţii în 
grilele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conferenţiar şi 
profesor universitar. 
4. Se hotărăşte introducerea unui registru unic pentru vizitele elevilor care 
vin în universitate, în care să fie trecute numele lor şi semnătura care 
certifică faptul că li s-a făcut un instructaj de protecţia muncii. 

5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
6. Se hotărăşte ca în decembrie să se plătească toate orele de la plata cu ora din 

lunile septembrie, octombrie şi noiembrie. 
 

Birou Senat 16.11.2011 
1. Se hotărăşte ca retribuţia brută pentru un referent în comisia de susţinere 

publică a tezelor de doctorat să fie de 500 lei brut. 
2. Se aprobă propunerea domnului prof.dr. Riviş Adrian propune de a-l înlocui 

pe dl. şef lucrări dr. Berbentea Flavius cu doamna conf.dr. Radu Florina 
pentru a prelua linia de lapte şi pentru compresor, chioşc şi copertină. 

3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
4. Se aprobă multiplicarea în 50 de exemplare a 14 cursuri pentru Facultatea 

T.P.A. - I.D. 
5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: 

Costea Bogdan, Cucu Mioara, Negrea Ileana, Bujancă Gabriel, Uivaroşan 
Gabriel, Sbanca Dorica. 

6. Se decide ca valoarea burselor să rămână aceeaşi cu cea de anul trecut şi 
anume: bursa de performanţă 700 lei, bursa de merit 400 lei, bursa socială 
250 lei şi bursa de ajutor social ocazional 500 lei. 

7. Se aprobă scutirea de taxa de cazare pentru luna noiembrie a studenţilor care 
sunt şefi de paliere în cămine. 

 



Birou Senat 22.11.2011 
1. Se decide ca dl. ş.l.dr. Stancu Adrian să întreprindă măsurile necesare 

pentru obţinerea autorizaţiei sanitar veterinare de către universitate pentru 
ca aceasta să poată organiza expoziţii. 

2. Se aprobă reînmatricularea unor studenţi de la Facultatea de Management 
Agricol. 

3. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 
către: Popoviciu Lenuţa, Ştefan Carolina, Nedelcu Carmina, Băbuţ 
Carmen, Culhavi Claudia, Haş Emil, Adamescu Paul, Corcheş Mihaela, 
Filip Monica. 

 
Senat universitar 22.11.2011 

1. Se validează alegerea domnului conf.dr. Rujescu Ciprian în funcţia de 
director al DŞESSU. 

2. Se aprobă comisia de Etică în următoarea componenţă: Prof.dr. Mateoc-
Sîrb Nicoleta, Conf.dr. Niţă Simona, Conf.dr. Dronca Dorel, Conf.dr. 
Ştef Ducu, Conf.dr. Igna Violeta, Şef lucr.dr. Drăgunescu Aneta, 
Consilier juridic Curec Cristina, Adm. Gruber Ştefan, stud. Degianski 
Alexander, Secretar Ilie Alina. 

3. Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de 
Facultatea de Medicină Veterinară. 

4. Se aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru Gavrilă 
Codruţa 

5. Se validează directorii Şcolii doctorale din Universitate: pentru 
domeniile Agronomie şi Horticultură - prof.dr. Borlea Florian, pentru 
domeniul Medicină Veterinară - prof.dr. Cristina Romeo,  pentru 
domeniul Zootehnie - prof.dr. Acatincăi Stelian şi Ingineria Produselor 
Alimentare – prof.dr. Traşcă Teodor. 

6. Se aprobă ca pentru referenţii din comisiile de susţinere publică a tezelor 
de doctorat să se plătească 500 lei brut. 
 

Birou Senat 29.11.2011 
1.Se hotărăşte ca ziua de 02 decembrie 2011 să fie liberă şi să se 
recupereze ulterior. 
2. Se numeşte doamna ş.l. dr.  Dogaru Diana de la Facultatea de TPA 
responsabilă la linia de prelucrare a laptelui. 

3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
4. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 

către: Sgură Ioana, Korbuly Bogdan, Băbuţ Carmen, Adamescu Ligia, 



Mincă Daniela, Stoian Adriana, Iacob Diana, Mihăilescu Răzvan, Juravle 
Vasile, Tulea Anica .    

5. Se aprobă cererea domnului as.dr. Ilie Marius de la Facultatea de 
Medicină Veterinară, de multiplicare a unei broşuri în 100 de exemplare, 
la litografia universităţii. 

6. Se  hotărăşte ca dna ec. Ciobotariu Emilia să ţină evidenţa contabilă a 
tuturor contractelor de cercetare. 

               
 


