
 
Departamentul – I Horticultură şi Peisagistică 

 
 

 PROCES VERBAL 
 

încheiat azi 15.07.2020 
cu ocazia Şedinţei Departamentului – I Horticultură şi Peisagistică 

 
 

Ordinea de zi 
  

1. Propuneri de noi posturi didactice în vederea scoaterii la concurs; 
2. Informări privind întocmirea Statelor de funcții pentru anul 2020-2021; 
3. Diverse. 
 
Şedinţa a fost statutară, la aceasta participând membrii departamentului conform anexei 

(Anexa 1). 
  

Rezultatul şedinţei:  
        

În cadrul şedinţei, directorul de departament a constatat că ședința este statutară, la 
aceasta participând membrii departamentului cf. anexei (Anexa 1) și a prezentat ordinea de zi. 

1. Domnul director de departament Conf. Dr. Claudiu Bunea prezintă propunerile de noi 
posturi în vederea scoaterii la concurs: post vacant profesor, post vacant conferențiar, post vacant 
asistent. Adițional acestor trei posturi, există un post de șef lucrări propus din luna martie, 2020, 
pentru care conscursul se va desfășura în data de 2 septembrie. 

Se stabilește că nu există discuții suplimentare referitoare la punctul 1 de pe ordinea de 
zi. 

Se votează propunerile de noi posturi în vederea scoaterii la concurs. Toți participanții 
sunt de accord. 

2. Domnul director de departament Conf. Dr. Claudiu Bunea informează membrii 
departamentului despre modul de întocmire a Statelor de funcții pentru anul 2020-2021, modul 
în care au fost realizate Statele de funcții, aspecte referitoare la creșterea sau scăderea normei în 
funcție de punctajul realizat de cadrele didactice. Nu există întrebări sau observații. 

Se votează modificările pentru specializarea Horticultură. Toți participanții sunt de 
accord cu aceste modificări. 

3. La Diverse au fost discutate următoarele subpuncte: 
a. Dosarele cadrelor didactice asociate. Calendarul pentru depunerea și analizarea 

dosarelor cadrelor didactice associate a fost transmis prin e-mail, anterior ședinței de department 
de către directorul de department, Conf. Dr. Claudiu Bunea. Cadrelor didactice de la disciplinele 
la care există cadre didactice asociate le este recomandat să transmită informațiile candidaților. 



- Directorul de department, Conf. Dr. Claudiu Bunea propune comisia de selectare a 
dosarelor cadrelor didactice asociate – comisie de concurs alcătuită din 5 dintre membrii 
consiliului departamentului I Horticultură și Peisagistică. 

- Comisia va fi alcătuită din: Conf. dr. Claudiu Bunea, prodecan Conf. dr. Erzsebet Buta, 
Conf. dr. Anca Babeș, Conf. dr. Rodica Pop, Șef lucr. dr. Păunița Boancă. 

- Comisia va participa la interviul cadrelor didactice asociate din data de 20-21 iulie 
2020; 

- Depunerea dosarelor începe din data de 16-17 iulie 2020; 
- aprobarea listelor cadrelor didactice asociate în consiliul departamentului: 24-28 iulie 

2020; 
- aprobarea listelor cadrelor didactice în consiliul de administrație și senat, 29-30 iulie 

2020; 
- dosarele complete se pot depune până în data de 15 septembrie. 
Nu există discuții pe acestă temă.  
Se votează comisia. Toți participanții sunt de accord. 
b. Admitere. Doamna Conf. dr. Erzsebet Buta aduce în discuție situația admiterii. Șef. 

lucr. dr. Cătălina Dan și Șef. lucr. dr. Denisa Jucan fac o descriere a desfășurării admiterii și a  
situației confirmărilor. 

Se constată că la punctul Diverse nu mai există alte probleme de discutat. 
Directorul de departament declară ședința încheiată, având în vedere că nu mai sunt de 

dezbătut alte puncte de pe ordinea de zi. 
 

Cluj-Napoca, 15.07.2020 
 
 

Întocmit, 
Șef lucr. Dr. Păunița BOANCĂ 

Director Departament, 
Conf. Dr. Claudiu-Ioan Bunea 
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