
 

 
Şedinţa Consiliului Facultăţii de Agricultură 

 din data de 14.02.2022 
 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 Aprobarea modificărilor la Statele de funcţii din semestrul II al anului universitar 2021-

2022,  apărute în urma ocupării posturilor didactice scoase la concurs. 

Departamentul I 
Nr
crt 

Denu
mirea 
postul

ui 

Poziţia 
în statul 

de 
functii 

Statul de funcţii 2021-2022 Observaţii/ cadru didactic care sustine 
activitatea in regim plata cu ora  Disciplina Cadru 

didactic 

1 Conf. IA/1 0203010113 Mașini și echipamente 
pentru silvicultură 2 ore curs (an I 
Silvicultură) 

Ranta 
Ovidiu 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Conf.dr.ing. Ranta Ovidiu în regim de plata 
cu ora ca urmare a ocupării postului de 
Profesor IB/1. Cadrul didactic care va 
susţine orele in regim de plata cu ora este 
Ranta Ovidiu. 

0102010112 Mașini agricole 
0101010112 Mașini agricole 
0126010109 Mașini agricole 2 ore curs 
(an I Montanologie+Agric.+EMAIA) 

2. Asist. IA/20 0126010216 Mecanică 2 ore lp (an I 
EMAIA) 
0126030319 Conducere auto 2 ore lp 
(an III EMAIA) 
0101010322 Conducerea tractorului 4 
ore lp (an I Agricultură) 
0101030318 Conducere autovehicule 
2, 2 ore lp (an III Agricultură) 
0107030321 Conducere auto 2, 1 oră lp 
(an III Ingineria mediului) 
0102030318 Conducere autovehicule 
2, 2 ore lp (an III Montanologie) 
0126010109 Mașini agricole 2 ore lp 
(an I EMAIA) 
0102010114 Practică 60 ore (an I 
Mont.) 
0126040113 Practică proiect 60 ore (an 
IV EMAIA) 

Crișan 
Valentin 

Dan 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Asist.dr.ing. Crișan Valentin Dan în regim 
de plata cu ora ca urmare a ocupării postului 
de Șef lucrări IB/9. Cadrul didactic care va 
susţine orele in regim de plata cu ora este 
Crișan Valentin Dan. 

3. Prof. IB/1 0126040103 Exploatarea utilajelor 
agricole II, 2 ore curs (an IV EMAIA) 

Ranta  
Ovidiu 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de Profesor 
IB/1  în norma didactică a d-lui Ranta 



Ovidiu ca urmare a ocupării postului prin 
concurs. 

4. Șef 
lucrări 

IB/9 0101030318 Conducere auto 2 
0126030319 Conducere auto 
0102030318 Conducere auto 2 
0107030321 Conducere auto 2, 1 oră 
curs (an III 
Agric.+EMAIA+Mont.+Ing.med) 
0702030323 Conducere auto 2 
0701030322 Conducere auto 2 
0703030327 Conducere auto 2, 2 ore 
curs (an III CEPA+TPPA+IPA), 2 ore 
lp cu an III CEPA, 2 ore lp cu an III 
IPA 
0201030316 Conducere auto 2 
0207030321 Conducere auto, 1 oră 
curs (an III Horticultură + MTC) 

Crișan 
Valentin 

Dan 
 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de Șef 
lucrări IB/9  în norma didactică a d-lui 
Crișan Valentin Dan ca urmare a ocupării 
postului prin concurs. 

 

Departamentul II 

Nr 
crt 

Denumire
a postului 

Poziţia 
în statul 

de 
functii 

Statul de funcţii 2021-2022 Observaţii/ cadru didactic care sustine 
activitatea in regim plata cu ora  Disciplina Cadru 

didactic 

1 Conf. IIA/5 0108010105 Controlul bolilor în 
sistemul de agricultură organică 1 
oră curs (Master Agricultură 
organica, an I) 

Florian 
Vasile 

Constantin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Conf.dr. Florian Vasile Constantin în regim 
de plata cu ora ca urmare a ocupării postului 
de profesor IIB/2 . Cadrul didactic care va 
susţine orele in regim de plata cu ora este 
Florian Vasile Constantin. 

0101020102 Fitopatologie 1 
2 ore lp (an II A, 2 grupe ) 
0111010107 Prognoza şi 
avertizarea patogenilor 1 oră curs + 
2 ore lp ( Master Protecţie şi 
expertizare fitosanitară, an I, 1 
grupă) 

2. Conf. IIA/11 0102030109 Biodiversitatea 2 ore 
curs (an III M) 

Pacurar 
Florin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Conf.dr. Pacurar Florin în regim de plata cu 
ora ca urmare a ocupării postului de profesor 
IIB/4 . Cadrul didactic care va susţine orele 
in regim de plata cu ora este Pacurar Florin. 

0104030103 Conservarea 
biodiversității 2 ore curs (III B) 
0102040215 Protecţia 
ecosistemelor montane 2 ore curs 
(an IV M) 
0101030107 Cultura pajiştilor şi a 
plantelor furajere 2 2 ore lp (an III 
A, 2 grupe) 

3. Conf. IIA/14 0101010113 Agrometeorologie și 
climatologie 
0102010113 Agrometeorologie și 
climatologie 
0126010112 Agrometeorologie și 
climatologie 1 oră curs (I A+I M + 
I EMAIA) 

Vatca 
Sorin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Conf.dr. Vatca Sorin în regim de plata cu ora 
ca urmare a ocupării postului de profesor 
IIB/3 . Cadrul didactic care va susţine orele 
in regim de plata cu ora este Vatca Sorin. 

0101010113 Agrometeorologie și 
climatologie 1 oră lp (I A, 4 grupe) 
0102010113 Agrometeorologie și 



climatologie 1 oră lp (I M, 1 grupă) 
0126010112 Agrometeorologie și 
climatologie 1 oră lp (I EMAIA, 1 
grupă) 
0101020106 Fiziologia plantelor 2 
ore lp (II A, 1 grupă) 

Vatca 
Sorin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Conf.dr. Vatca Sorin în regim de plata cu ora 
ca urmare a ocupării postului de profesor 
IIB/2 . Cadrul didactic care va susţine orele 
in regim de plata cu ora este Gâdea Ştefania.. 

4. Asist. IIA/20 0101040104 Ameliorarea plantelor 
2, 2 ore lp (IV A, 2 grupe) 

Ona 
Andreea 
Daniela 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din norma didactică a 
Asist.dr. . Ona Andreea Daniela în regim de 
plata cu ora ca urmare a ocupării postului de 
şef de lucrări IIB/7 . Cadrul didactic care va 
susţine orele in regim de plata cu ora este 
Ona Andreea Daniela 

0101040110 Producerea de 
sămânță și material săditor  2 ore lp 
(IV A, 2 grupe) 
0102040109 Management, 
inginerie economică şi marketing 
1, 2 ore lp (IV M, 1 grupă) 
0101040109 Contabilitatea și 
gestiunea economică 2 ore lp (IV 
A, 2 grupe) 
0102040107 Economie rurală, 
contabilitate şi analiză economică 2 
ore lp (IV M, 1 grupă) 

5. Prof. IIB/2 0101020102 Fitopatologie 1 
0102020102 Fitopatologie 1, 
 2 ore curs (II A +II M) 

Florian 
Vasile 

Constantin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de profesor 
IIB/2  în norma didactică a d-lui Florian 
Vasile Constantin ca urmare a ocupării 
postului prin concurs. 

0101020102 Fitopatologie 1, 
 1 oră (2 grupe) 
0111020105 Metode de protecție a 
agroecosistemelor contra 
patogenilor 2, 2 ore curs + 2 ore lp 
( Master Protecţie şi expertizare 
fitosanitară, an II, 1 grupă) 

6 Prof. IIB/3 0104020107 Fiziologia nutriției și 
dezvoltării plantelor 2 ore curs + 2 
ore lp (II B, 1 grupă) 

Vatca 
Sorin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de profesor 
IIB/3  în norma didactică a d-lui Vatca Sorin 
ca urmare a ocupării postului prin concurs. 0102020107 Fiziologia plantelor 2, 

2 ore lp (II M 1 grupă) 
0101020107 Fiziologia plantelor 2,  
2 ore lp (2 grupe) 

Gadea 
Stefania 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de profesor 
IIB/3  în norma didactică a d-lui Vatca Sorin 
ca urmare a ocupării postului prin concurs. 

7 Prof. IIB/4 0101030107 Cultura pajiştilor şi a 
plantelor furajere 2 
0126030107 Cultura pajiștilor și a 
plantelor furajere 2, 2 ore curs (III 
A+III M) 

Pacurar 
Florin 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de profesor 
IIB/3  în norma didactică a d-lui Pacurar 
Florin ca urmare a ocupării postului prin 
concurs. 

0102030107 Pratologie şi 
pratotehnică 2 2 ore curs (IV M) 

8 Şef lucr. IIB/7 0301020212 Genetică 2, 2 ore lp 
(II Z, 1 grupă) 

Cosier 
Viorica 

Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de şef de 
lucrări IIB/7  în norma didactică a d-nei Ona 
Andreea Daniela ca urmare a ocupării 
postului prin concurs. 



9 Şef lucr. IIB/9 0109020104 Managementul 
proiectelor 2 ore lp (master an II ) 
Managementul resurselor naturale 
şi agroturistice 

Plesa Anca Trecerea orelor din semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din postul de şef de 
lucrări IIB/9  în norma didactică a d-nei 
Plesa Anca ca urmare a ocupării postului 
prin concurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


