
 

 
Şedinţa Consiliului Facultăţii de Agricultură 

 din data de 14.02.2022 
 
 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
1. Validarea Rapoartelor de concurs pentru posturile didactice şi de cercetare ocupate pe 

perioadă nedeterminată:  

 

 1. Profesor, poziția I/B/1 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Maşini agricole, 

Baza energetică, Utilaje si sisteme de transport, Testarea şi diagnosticarea maşinilor şi utilajelor, 

Exploatarea maşinilor şi utilajelor 1 şi 2. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Conf. dr. Ranta Ovidiu, iar in urma derulării probelor 

de concurs a obţinut nota 9,99. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 2. Profesor, poziția II/B/2 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Fitopatologie 1, 

Fitopatologie 2, Metode de protecție a agroecosistemelor contra patogenilor, Fitopatologie. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Conf. dr. Florian Vasile-Constantin, iar in urma 

derulării probelor de concurs a obţinut nota 10. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 3. Profesor, poziția II/B/3 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Fiziologie 

vegetală, Fiziologia plantelor 1, Fiziologia plantelor 2, Fiziologia nutriţiei şi dezvoltării plantelor. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Conf. dr. Vâtcă Sorin-Daniel, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,89. 



 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 4. Profesor, poziția II/B/4 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Cultura pajiștilor 

și a plantelor furajere 1, Cultura pajiștilor și a plantelor furajere 2, Pratologie şi pratotehnică 2 şi 

Sisteme de producţie ecologică a pajiştilor. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Conf. dr. Păcurar Florin-Simion, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,91. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 5. Șef lucrări, poziția I/B/9 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Conducere 

autovehicule, Baza energetică. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Asist. dr. Crişan Valentin-Dan, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,53. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 6. Șef lucrări, poziția II/B/7 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Ameliorarea 

plantelor, Conservarea biodiversităţii cultivarelor, Genetică 1, Genetică 2, Resurse genetice 

vegetale şi animale din zona montană. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Asist. dr. Ona Andreea-Daniela, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,90. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 7. Șef lucrări, poziția II/B/9 din Statul de funcții, cu următoarea structură: Culturi 

furajere, Managementul proiectelor, Etică ecologică, Protecţia ecosistemelor montane. 

 La concurs s-a înscris şi prezentat Ing. dr. Pleşa Anca-Dorina, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,93. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 8. Cercetător ştiinţific III - în cadrul Centrului de Cercetare Applied Biology Research 

Center - Laboratorul de Analiza calităţii plantelor. 



 La concurs s-a înscris şi prezentat Ing. dr. Mălinaş Anamaria, iar in urma derulării 

probelor de concurs a obţinut nota 9,80. 

 Comisia de concurs a votat rezultatul concursului cu 5 voturi pentru şi nici un vot contra 

sau abţinere. 

 

2. Derularea activităţii didactice în semestrul II al anului universitar 2021-2022 în acelaşi 

mod ca şi in semestrul I. 

Pentru licenţă:  

 - cursurile - on line 

 - lucrările practice şi seminariile - on site 

Pentru master: 

 - cursurile - on line 

 - lucrările practice - on site 

 - seminariile - on site/on line - la latitudinea coordonatorului de master. 

Menţionăm că această modalitate rămâne de reevaluat în funcţie de evoluţia situaţiei 

epidemiologice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


