
 
 
 

PROCES VERBAL 
 încheiat la data de 20.09.2011, cu ocazia întrunirii Consiliului Profesoral al Facultăţii de 

Horticultură 
 
 
 
 La şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţi de Horticultură au fost prezenţi 
următorii membrii:  
 Prof. dr. Radu SESTRAŞ - decanul  facultăţii, prof. dr. Marcel DÎRJA - prodecanul  
facultăţii, prof. dr. Maria CANTOR - secretar  ştiinţific al facultăţii, prof. dr. Viorel 
MITRE - şef catedră I, Horticultură şi Peisagistică, prof. dr. Maria APAHIDEAN - şef 
catedră II, Tehnologii Horticole, conf. dr. Liviu HOLONEC - şef catedră III, Silvicultură, 
conf. dr. Felix ARION - şef catedră IV, Administrarea Afacerilor, conf. dr. Ioana POP - şef 
catedră VI, Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte, prof. dr. Alexandru Silviu APAHIDEAN, 
prof. dr. Nastasia POP, prof. dr. Rodica STAN, prof. dr. Mircea ORTELECAN, conf. dr. 
Vasile LAZĂR, conf. dr. Cristian MERCE, lector dr. Alexandru TODEA, lector dr. 
Mugurel JITEA, doctorand Alina VÎLCAN.  
 
 Ordinea  de zi : 

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 
2. Validarea desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor. 
3. Diverse. 

     
 

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
 

  Domnul prof. dr. Viorel Mitre a prezentat situaţia concursului pentru postul de şef 
lucrări, Tehnologii Horticole, poziţia II/B/3. Concursul a avut loc în data de 19.09.2011 şi 
s-a desfăşurat după noul regulament. Comisia a fost compusă din: 

• Prof. dr. Viorel Mitre, preşedinte comisie 
• Prof. dr. Nastasia Pop, membru 
• Prof. dr Dănuţ Măniuţiu, membru 
• Conf. dr. Vasile Lazăr, membru 
• Şef lucr. dr. Anca Babeş, membru 

La concurs s-a înscris şi prezentat domnul asistent dr. Claudiu Bunea, acesta 
întrunind toate cerinţele pentru postul scos la concurs. S-a constatat că concursul s-a derulat 
în conformitate cu prevederile legale. Domnul prof. dr. Viorel Mitre a propus aprobarea 
concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.  

 
Domnul conf. dr. Liviu Holonec a prezentat situaţia concursului pentru postul de şef 

de lucrări, poziţia III/B/5. Concursul a avut loc în data de 15.09.2011. Comisia a fost 
compusă din: 



• Conf. dr. Liviu Holonec, preşedinte 
• Conf. dr. Ioan Tăut, membru 
• Şef lucr. dr. Georgel Mazăre, membru 
• Şef lucr. drd. Horia Dan Vlasin, membru 
• Şef lucr. drd. Vasile Şimonca, membru 

   S-a înscris un singur candidat, Covrig Ilie, care a obţinut un punctaj de 582 de 
puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. 
Domnul conf. dr. Liviu Holonec a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a 
aprobat în unanimitate. 
 

Domnul conf. dr. Felix Arion prezintă situaţia concursului pentru postul de lector, 
poziţia IV/B/3 şi lector, poziţia IV/B/4. Concursul a avut loc la data de 15.09.2011. 
Comisia a fost compusă din: 

• Conf. dr. Felix Arion, preşedinte 
• Conf. dr. Cristian Merce, membru 
• Lector dr. Mărioara Ilea, membru 
• Lector dr. Ileana Andreica, membru 
• Lector dr. Diana Dumitraş, membru 
    Pentru postul de lector, poziţia IV/B/3 s-a încris o singură persoană, dna asist. dr. 

Cristina Pocol, obţinând un punctaj de 574 de puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat 
în conformitate cu prevederile legale. Domnul conf. dr. Felix Arion a propus aprobarea 
concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate. 
    Pentru postul de lector, poziţia IV/B/4 comisia a fost formată din: 

• Conf. dr. Felix Arion, preşedinte 
• Lector dr. Ileana Andreica, membru 
• Lector dr. Alexandru Todea, membru 
• Lector dr. Valentin Mihai, membru 
• Lector dr. Mariu Sabău, membru 
     Pentru post s-a înscris asist. dr. Mihai Cucerzan, obţinând un punctaj de 455 de 

puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. 
Domnul conf. dr. Felix Arion a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a 
aprobat în unanimitate. 

 
D-na conf. dr. Ioana Pop prezintă situaţia concursului pentru postul de şef lucrări, 

poziţia VI/B/4. Concursul a avut loc la data de 15.09.2011. Comisia a fost compusă din: 
• Conf. dr. Ioana Pop, preşedinte 
• Prof. dr. Mircea Ortelecan, membru 
• Prof. dr. Ana Ciotlăuş, membru 
• Prof. dr. Marcel Dîrja, membru 
• Conf. dr. Nicolae Pop, membru 

Pentru post s-a înscris dr. Diana Ficior, obţinând un punctaj de 467 de puncte. S-a 
constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. Doamna conf. dr. 
Ioana Pop a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate. 



 
2. Validarea desfăşurării alegerilor directorilor de departamente 

 
  Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică 

 
Pentru funcţia de director de departament s-a depus o singură candidatură: prof. dr. 

Viorel Mitre. S-a supus la vot această candidatură. Rezultatul voturilor a fost următorul: 17 
voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”. 

În continuare, s-a votat componenţa Consiliului departamentului: 
• Director adj.: prof. dr. Dănuţ Măniuţiu 
• Consilier academic: conf. dr. Rodica Sima 
• Cancelar ştiinţific: şef lucrări dr. Anca Babeş 
• Consilier în relaţiile cu studenţii: şef lucrări dr. Adrian Zaharia 
• Administrator departament: conf. dr. Vasile Lazăr 
• Expert financiar: şef lucrări dr. Rodica Pop 

Ca reprezentanţi ai departamentului în Consiliul Profesoral al Facultăţii de 
Horticultură au fost validate următoarele candidaturi: 

• Prof. dr. Radu Sestraş 
• Prof. dr. Alexandru Silviu Apahidean 
• Prof. dr. Maria Cantor 

Alegerile la nivelul departamentului s-au supus la vot, fiind aprobate în Consiliul 
Profesoral al Facultăţii în unanimitate.  
 
 
   Departamentul II - Silvicultură 
 

Pentru funcţia de director de departament s-a depus o singură candidatură: conf. dr. 
Liviu Holonec. S-a supus la vot această candidatură. Rezultatul in urma votului a fost 
următorul: 14 voturi „pentru”. 

În continuare, s-a votat componenţa Consiliului departamentului: 
• Director adj.: conf. dr. Ioan Tăut 
• Consilier academic: conf. dr. Elvira Oroian 
• Cancelar ştiinţific: prof. dr. Rodica Stan 
• Consilier în relaţiile cu studenţii: şef lucrări dr. Georgel Măzăre 
• Administrator departament: şef lucrări drd. Horia Ioan Vlasin 
• Expert financiar: şef lucrări drd. Vasile Şimonca 

Ca reprezentanţi ai departamentului în Consiliul Profesoral al Facultăţii de 
Horticultură au fost validate următoarele candidaturi: 

• Conf. dr. Liviu Holonec 
• Prof. dr. Rodica Stan 
• Conf. dr. Ioan Tăut 

Alegerile la nivelul departamentului s-au supus la vot, fiind aprobate în Consiliul 
Profesoral al Facultăţii în unanimitate.  
 
 
 
 
 



 


