
 
 

PROCES VERBAL 
 încheiat la data de 20.10.2011, cu ocazia întrunirii Biroului Profesoral al Facultăţii de Horticultură 

 
La şedinţa Biroului Profesoral al Facultăţi de Horticultură au fost prezenţi următorii membri: 

Prof. dr. Radu SESTRAŞ - decanul facultăţii, prof. dr. Marcel DÎRJA - prodecanul  facultăţii, prof. dr. 
Maria CANTOR - secretar  ştiinţific al facultăţii, Prof. dr. Viorel MITRE - Director Departament I;  
Conf. dr. Liviu HOLONEC - Director Departament II; Conf. dr. Felix ARION - Director Departament 
III; Conf. dr. Ioana POP - Director Departament IV; Tudor SĂLĂGEAN - Student, an II Master 
PAISV, reprezentant FAS. 

 
ORDINEA DE ZI: 
1. Finalizarea statelor de funcţii 
2. Validarea cadrelor didactice asociate 
3. Întocmirea centralizatorului privind ocuparea posturilor din statele de funcţii 
4. Alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere (Consiliul Facultăţii de 

Horticultură) 
5. Diverse 

 
1. Finalizarea statelor de funcţii 
S-a discutat situaţia statelor de funcţii, şi problemele specifice care au apărut la nivelul 

departamentelor în elaborarea şi finalizarea acestora. În final s-a prezentat situaţia posturilor vacante la 
nivelul fiecărui departament, după cum urmează: 

-Dl. Prof. dr. Viorel MITRE – Director Departament I: 14 şef lucrări, 13 asistent universitar. 
-Dl. Conf. dr. Liviu HOLONEC - Director Departament II: 10 şef lucrări, 5 asistent universitar. 
-Dl. Conf. dr. Felix ARION - Director Departament III: 1 prof. univ., 10 lector, 9 asistent univ. 
-D-na. Conf. dr. Ioana POP - Director Departament IV: 12 şef lucrări, 14 asistent universitar. 

            În cadrul discuţiilor, dl decan a evidenţiat gradul mic de ocupare cu titulari din statele de funcţii 
la nivelul facultăţii şi necesitatea ocupării unor posturi vacante, în special cu cadre didactice tinere. De 
asemenea, a recomandat directorilor de departament să aibă în vedere în continuare posturi vacante în 
statele de funcţii în perspectiva scoaterii lor la concurs, în momentul în care Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului va permite acest lucru. 
 

2. Validarea cadrelor didactice asociate 
La nivelul fiecărui departament, directorul de departament a prezentat dosarele cadrelor 

didactice asociate, discutându-se îndeplinirea criteriilor şi respectării tuturor procedurilor de ocupare a 
posturilor vacante din statele de funcţii, pentru fiecare cadru didactic asociat. 

Au fost prezentate dosarele pentru cadrele didactice asociate, incluzând un număr total de: 
• 19 cadre asociate la nivelul Departamentului I; 
• 2 cadre asociate la nivelul departamentului II; 
• 7 cadre asociate la nivelul departamentului III; 
• 20 cadre asociate la nivelul departamentului IV. 

Toate dosarele au fost în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în Legea Educaţiei, 
actele normative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi 



   


