
 

 
Şedinţa Consiliului Facultăţii de Agricultură 

 din data de 10.01.2022 
 

 După discutarea punctelor de pe ordinea de zi, Consiliul Facultăţii de Agricultură: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 1. Finalizarea activităţii didactice aferente semestrului I, an universitar 2021-2022, la 

disciplina de Agrochimie, ca urmare a pensionării doamnei Prof.dr. Marilena Mărghitaş, să se 

susţină  de către Şef lucr.dr. Tiberia Pop şi Asist. dr. Constantin Toader, după cum urmează: 

 

 1. Şef lucr dr Tiberia Pop - din Postul poziţia I/A/3: 

 - Agrochimie 1 - 2 ore curs cu anul II Agricultură+Montanologie+EMAIA 

 - Agrochimie 1 - 2 ore de curs cu anul II Horticultură 

 - Agrochimie ecologică  - 2 ore de curs cu anul II Ingineria mediului 

 - Cartare agrochimică - 2 ore de curs cu anul II Agricultură 

 

 2. Asist. dr Constantin Toader - din Postul poziţia I/A/3: 

 - Agrochimie  - 2 ore lucrări practice cu anul II EMAIA 

 - Cartare agrochimică - 4 ore lucrări practice cu anul II Agricultură 

  Postul poziţia I/B/12: 

 - Cartare agrochimică - 2 ore lucrări practice cu anul II Agricultură. 

 De asemenea, examinarea studenţilor se va susţine conform fişei disciplinei, fiind 

desemnată o comisie de examinare în următoarea componenţă: 

 Preşedinte  comisie:   Conf.dr. Ovidiu Ranta 

 Membri:  Conf. dr. Tania Mihăiescu           

    Sef lucr.dr.Tiberia Pop 

    Asist dr. Constantin Toader 



 2. Finalizarea activităţii didactice aferente semestrului II, an universitar 2021-2022, la 

disciplina de Agrochimie, ca urmare a pensionării doamnei Prof.dr. Marilena Mărghitaş, să se 

susţină  de către: 

 

 1. Şef lucr dr Tiberia Pop - din postul poziţia I/A/3: 

 - Agrochimie 2 - 2 ore curs cu anul II Agricultură+Montanologie 

 - Agrochimie 2 - 2 ore de curs cu anul II Horticultură 

  Din postul poziţia I/B/3: 

 - Fertilizanţi şi pesticide - 2 ore curs cu anul II Ingineria mediului 

 

 2. Asist. dr Constantin Toader - din postul poziţia III/B/7: 

 - Fertilizanţi şi pesticide - 4 ore lucrări practice cu anul II Ingineria mediului  

 

 3. Conf.dr. Florin Păcurar  - din postul poziţia II/B/12: 

 - Managementul fertilizării sistemelor agricole montane - 1 oră curs - an I MRNA 

  Din postul poziţia II/B/15: 

  - Managementul fertilizării sistemelor agricole montane - 1 oră lucrări practice - an I 

MRNA 

 

 
 
 
 
 
 


