
Şedinţa Birou Senat 4 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă referatele de deplasare în străinătate a unor cadre didactice 
2. Se aprobă comisia de susţinere publică a tezei de către dna Pîslaru 

Oana 
3. Se respinge solicitarea Staţiunii Caransebeş pentru un împrumut 

bănesc de la universitate 
4. Se aprobă achiziţionarea aplicaţiei EuroLegis şi achitarea taxei de 

instalare şi a celei de service 
5. Directorul General Administrativ prezintă Biroului Senatului un 

material despre stadiul investiţiilor care se derulează în universitate: 
clădirea nouă pentru Facultăţile de Management Agricol şi Tehnologia 
Produselor Agroalimentare, reabilitarea clădirii administrative de la 
Voiteg, nouă centrală termică a universităţii, căminele studenţeşti 
(interior şi reabilitare termică a exteriorului) 

 
 

Şedinţa Senat 7 septembrie 2006 
 

 
1. Se aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2006/2007 
2. Se aprobă taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2006/2007 
3. Validarea titlului de doctor în ştiinţe: Mălăescu Mihaela, Ignat 

Luminiţa, Hamza Stela, Moraru Ioan, Otavă Gabriel, Bârluţ Ruxandra 
4. Se aprobă cererea de modificare a numelui Facultăţii de Horticultură 

în Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 
5. Se prezintă situaţia financiară a investiţiilor care se derulează în 

universitate la ora actuală: pentru punerea în funcţiune a noii clădiri 
pentru Facultăţile de Management Agricol şi Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, Centrul de la Voiteg, reabilitarea căminelor, 
reabilitarea spaţiilor de învăţământ la Facultatea de Agricultură, 
reparaţii capitale la spaţiile de învăţământ de la Facultatea de 
Agricultură şi Facultatea de Medicină veterinară, centrala termică, 
finalizarea Căminului 4 

6. Se aprobă unificarea statiunilor sub conducerea unei singure persoane, 
unificarea contabilităţii, precum şi a tot ce presupune aceasta, urmând ca 
într-un termen rezonabil Comitetul director să se întrunească şi să propună 
măsuri de reorganizare. 
 
 
Şedinţa Birou Senat 11 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă ca doctoranzii care sunt asistenţi universitari la 
universitatea noastră să plătească doar jumătate din taxa de şcolarizare  

2. Se aprobă referatele de deplasare în străinătate a unor cadre didactice 
3. Se aprobă cererea dlui Herman Viorel de înfiinţare a unui post de 

cercetător care să fie plătit din contractul de cercetare 
 
 



 
Şedinţa Birou Senat 15 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă cererea de cazare în cămin a dnei Popescu Alina şi 
Drăgoianu Ileana, doctorande la universitate 

2. Se aprobă cererea dlui Meica Sergiu de încetare a activităţii începând 
cu data de 01.10.2006 

3. Se aprobă referatele de deplasare în străinătate a unor cadre didactice 
4. Se aprobă cazarea în cămin a dlui asist Degi Ianos 
5. Se aprobă comisia de susţinere publică a tezei a dlui Pălăgeşiu Titus 

 
 
Şedinţa Birou Senat 25 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă comisiile pentru colocviul de admitere la doctorat 
2. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezei de către Sârb 

Gheorghe 
3. Se aprobă comisiile pentru colocviul de admitere la examenul de 

gradul I 
4. Se aprobă referatele de deplasare în străinătate a unor cadre didactice 
5. Se aprobă cererea studenţilor de scutirea de taxa de cazare şi de 

rulment pentru şefii de paliere 
 
Şedinţa Birou Senat 28 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de către Petran 
Marinela, Pascu Adrian şi Moşoarcă Adela 

 
Şedinţa Senat 28 septembrie 2006 
 

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de master 

2. Se aprobă Regulamentul de acordare a cotei părţi din sporul de 
condiţii deosebite în cadrul locurilor de muncă pentru fiecare 
persoană 

3. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Bibliotecii 
4. Se aprobă posturile didactice vacante care vor fi scoase la concurs în 

semestrul I 2006/2007 
5. Se hotărăşte ca să se propună Comisiei de fond funciar o suprafaţă de 

teren cu lăţime de până la 150 m şi lungimea astfel încât să formeze 
aprox. 20 ha, pentru reconstituirea dreptului de proprietate unor foşti 
proprietari 

6. Se aprobă cererea dlui Petanec Doru de înfiinţare a unui post de 
tehnician sau laborant la disciplină 

7. Validarea titlului de doctor în ştiinţe: Grigoresc Mihaela, Danci 
Oana, Chiţimia Lidia 

8. Se aprobă lista de achiziţii de aparate pentru laboratoarele de licenţă 
la facultăţi 


