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PROCES VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, 
la data de 06.06.2012 

 
 La şedinţă au participat membrii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură şi 
reprezentantul sindicatului, dl Lector dr. Alexandru Todea. 

Membrii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură prezenţi la şedinţă: 
 

1. Prof. dr. Radu SESTRAŞ  - Decan  
2. Prof. dr. Viorel MITRE   - Prodecan academic 
3. Lector. dr. Ionel Mugurel JITEA  - Prodecan ştiinţific 
4. Şef lucrări dr. Adrian ZAHARIA  - Prodecan administrativ  
5. Prof. dr. Dănuţ Nicolae MĂNIUŢIU - Director Departament I  
6. Conf. dr. Liviu HOLONEC  - Director Departament II 
7. Conf. dr. Felix ARION   - Director Departament III 
8. Prof. dr. Mircea ORTELECAN  - Director Departament IV 
9. Prof. dr. Maria CANTOR              
10. Prof. dr. Marcel DÎRJA                
11. Conf. dr. Ioan TĂUT   
12. Lector dr. Ileana ANDREICA      
13. Lector dr. Marioara ILEA             
14. Şef lucr. dr. Claudiu BUNEA        
15. Tudor SĂLĂGEAN, an II Master Poiect. amenaj.  
16. Petruţa Elvira OLTEAN, an II MTC   
17. Georgeta Liana CORDOŞ, an I  Master Agribusiness    
18. Andreea Flavia TRIPON, drd. an I                    
 
 Ordinea  de zi: 

 
1. Admitere 2012. 
2. Licenţă / Disertaţie 2012. 
3. Concluzii evaluare EUA. 
4. Probleme curente. 

 

▪ Dl. Decan, Prof. dr. Radu Sestraş a început şedinţa prin a felicita întreaga echipă care 
a participat la întocmirea dosarului de acreditare a programului de studii Măsurători Terestre şi 
Cadastru. 

Conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 21.05.2012, programul de studii de licenţă 
„Măsurători Terestre şi Cadastru” a fost acreditat (calificativ „încredere limitată”). Informaţii: 
http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_31.05.2012.pdf şi 
http://horticultura.usamvcj.ro/news/program-licenta-mtc-acreditare. În urma acreditării, pentru 
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programul de studiu s-a aprobat o capacitate de şcolarizare de 80 locuri pentru anul universitar 
2012/2013 (comparativ cu 25 de locuri în anul precedent). 

   
 

1. Admitere 2012 
 

Metodologia de admitere rămâne în esenţă neschimbată, urmând ca cifra de şcolarizare să 
fie comunicată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

În universitate, informaţiile legate de admitere se vor face şi la un avizier electronic, care 
va fi instalat la poarta universităţii. 

Pentru admiterea la Master urmează să fie de asemenea comunicate locurile de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 

2. Licenţă / Disertaţie 2012 
 

În urma obţinerii acreditării programului de studiu „Măsurători Terestre şi Cadastru”, 
urmează ca Examenul de Licenţă să fie organizat în universitate. Dl. Prof. dr. Mircea 
Ortelecan, directorul Departamentului IV şi Responsabil de Program MTC, a propus 
următoarea componenţă a Comisiei de Licenţă pentru anul universitar 2011/2012: 
   

PREŞEDINTE COMISIE: 
Conf. dr. Ioana POP 

 
MEMBRI: 

Prof. dr. Mircea ORTELECAN 
Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞ                                                                                        
Prof. dr. Marcel DÎRJA                                                                             

 
SECRETAR COMISIE: 

Asistent dr. Jutka Eva DEAK 
 

Dl. Decan a supus la vot validarea componenţei comisiei de licenţă MTC, aceasta 
aprobându-se în unanimitate. În acest sens, se vor întocmi adrese către Consiliul de 
Administraţie şi Rectoratul USAMV Cluj-Napoca, precum şi către Senatul Universităţii. 

 
Metodologia examenelor de Licenţă şi Disertaţie este similară cu cea de anul trecut, 

conform Ordinului nr. 4033 din 12 aprilie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 
309/05.05.2011, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 
în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie. Toate 
informaţiile necesare bunei organizări şi desfăşurări a examenelor de finalizare a studiilor sunt 
afişate pe site-ul facultăţii. 

Membrii consiliului au primit în mape toate documentele, inclusiv Ordinul nr. 3666 din 
30 martie 2012, privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului publicat în 
Monitorul Oficial nr. 225/04.04.2012 (http://www.moficial.ro/2012/0225.pdf). 

Toate cadrele didactice îndrumătoare de proiecte de diplomă/disertaţie, trebuie să fie 
precaute în ceea ce priveşte conţinutul lucrărilor, răspunzând în solidar cu absolventul pentru 
originalitatea proiectelor de diplomă şi disertaţie. Universitatea va achiziţiona un soft anti-
plagiat pentru verificarea originalităţii lucrărilor.  
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La înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii vor depune la decanat 
actele necesare cu minimum 10 zile înainte de începerea examenului. La îndrumător se va 
depune Proiectul de Diplomă, însoţit de o copie electronică, care va fi înregistrată de secretarul 
comisiei.  

Se va întocmi o bază de date statistice cu cadrele didactice care au îndrumat lucrări în 
ultimii trei ani (plus anul curent). Statistica s-a solicitat pentru ca ulterior, pe baza datelor, 
Consiliul Facultăţii să poată analiza problemele legate de asigurarea lucrărilor de finalizare a 
studiilor pe specializări, implicarea şi sprijinul acordat de cadrele didactice în elaborarea 
lucrărilor de diplomă şi disertaţie de către studenţi, repartizarea echilibrată a numărului de 
proiecte la fiecare specializare pe discipline şi cadre didactice, asigurarea unei bune îndrumări 
a studenţilor.  

Rezultatele finale ale Examenului de Licenţă / Disertaţie vor fi afişate şi publicate pe site-
ul universităţii / facultăţii. Rezultatul final reprezintă media dintre notele acordate de membrii 
comisiei, la Proba 1 şi Proba 2 (licenţă), respectiv la susţinerea Proiectului de Disertaţie 
(master). În vederea înregistrării oficiale ale lucrărilor de finalizare a studiilor, numerele de 
înregistrare vor fi preluate de la Registratura Universităţii şi vor fi trecute şi pe Proiectul de 
Diplomă/Disertţie. 
 

3. Rezultate evaluare EUA. 
În urma vizitei comisiei EUA, concluziile au fost pozitive, urmând ca în perioada 17-20 

sept. 2012 să se desfăşoare o nouă evaluare. Comisia se va axa pe doctorat, cercetare şi 
rezultatele obţinute în urma clasificării universităţilor de anul trecut.  
 

4. Probleme curente 
 
Alte probleme - informări curente (Dl Decan) 
-La Legea Educaţiei s-au adus unele modificări publicate în M.Of. (partea I), nr. 

372/31.05.2012. La art. 158, după alin. 4), s-a introdus un paragraf care menţionează ca, până 
la finalul anului 2012/2013, evaluarea şcolilor doctorale să se facă de către ARACIS sau de 
către o altă agenţie de asigurare a calităţii. Criteriile şi metodologia se stabilesc prin ordin al 
Ministrului Educaţiei, pe baza propunerilor ARACIS. Şcolile doctorale se vor evalua periodic 
din 5 în 5 ani. Nr. granturilor doctorale se stabilesc prin Hotărâre de Guvern şi se repartizează 
IOSUD. Din anul 2012/2013 studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă.  

-La art. 289 s-a introdus alin. 6) în care se menţionează că dacă instituţiile de 
învăţământ superior  nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular 
a cadrelor didactice de peste 65 de ani.  

-La Consiliul de Administraţie al USAMV s-a discutat despre înfiinţarea a 2 şcoli 
doctorale pe 2 mari domenii: Ştiinţe inginereşti şi Medicină Veterinară. 

 
Dl. Prodecan Lector dr. Mugurel Jitea: 
-Aspecte referitoare la Simpozionul USAMV: la data de 05.06.2012, la Facultatea de 

Horticultură erau înregistrate 158 de lucrări, după cum urmează: 
Horticultură / Silvicultură – 64 
Dezvoltare rurală – 65 
Diverse – 29. 
La nivelul celorlalte facultăţi, situaţia se prezenta astfel: 
Agricultură – 111 
Zootehnie – 33 
Medicină veterinară – 9. 
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Data limită de înscriere s-a prelungit până la 10.06.2012, iar varianta in extenso 

15.06.2012.  
 
-Dl. Decan a prezentat o adresă depusă la decanat de către studenţii anului IV 

(Horticultură şi Peisagistică), înregistrată cu nr. 5854/06.06.2012, prin care solicitau 
prelungirea sesiunii de restanţe până în data de 15.06.2012. Dl. Prodecan Şef lucr. dr. Adrian 
Zaharia a specificat că este necesară această prelungire datorită faptului că foarte multe 
examene au fost planificate în aceeaşi zi,  absolvenţii fiind în imposibilitatea de a se prezenta la 
acestea.  Dl. Prodecan Lector dr. Mugurel Jitea a propus ca această prelungire să se aplice la 
nivelul întregii facultăţi. 

Dl. Decan a supus la vot prelungirea sesiunii de restanţe până la data de 15.06.2012, 
propunerea fiind aprobată în unanimitate. 

 
-D-ra Liana Cordoş, student master, a reclamat faptul că în acest semestru nu s-au 

acordat burse la studenţii de la master din cadrul programelor Facultăţii de Horticultură, spre 
deosebire de Facultatea de Agricultură. Dl. Prodecan Adrian Zaharia a menţionat că nu s-au 
acordat burse deoarece nu s-au putut departaja mediile.  

Dl. Prodecan Academic, Prof. dr. Viorel Mitre, a sugerat ca pe viitor să se acorde burse 
şi masteranzilor, pentru stimularea studenţilor masteranzi şi obţinerea unor rezultate cât mai 
bune în activitatea lor profesională şi învăţătură, propunerea fiind aprobată de către Consiliu.  
 
 

Întocmit, Decan, 
Secretar, Felicia JUGASTRU Prof. dr. Radu SESTRAŞ 

 


