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PROCES-VERBAL 

al ședinței de Consiliu Profesoral al Facultății de Horticultură 

din data de 21.09.2020 

 

Ordine de zi: 

II. 

1. Avizarea candidaturilor la concursul pentru selectarea decanului.  

2. Diverse 

Consiliul Profesoral al Facultății de Horticultură s-a întrunit în ședință, la care 

au participat 12 membrii din 14 membrii cu drept de vot. În ședința Consiliului 

Facultății condusă de către decanul de vârstă în persoana doamnei conf. univ. dr. ing. 

Ionică Mira Elena, a fost analizat dosarul de candidatură al doamnei prof. univ. dr. 

ing. habil. Cosmulescu Sina-Niculina, singurul candidat legal înscris. În continuare a 

fost audiat candidatul în vederea avizării candidaturii. S-a procedat la avizarea 

candidaturii conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului 

public pentru selectarea decanilor, fără participarea candidatului respectiv în ședință. 

În urma votului deschis exprimat de membrii Consiliului Profesoral al facultății, 

dosarul de candidatură al unicului candidat, prof. univ. dr. ing. habil. Cosmulescu 

Sina-Niculina, a fost avizat cu unanimitate de voturi. 

În continuarea ședinței, se procedează la desemnarea celor trei cadre didactice 

care reprezintă facultatea în comisia de concurs public pentru selectarea decanului, 

astfel. În urma votului exprimat, facultatea va fi reprezentată în comisia de concurs 

public pentru selectarea decanului de următoarele trei cadre didactice: 
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 Lect. univ. dr. Ștefănescu Dragoș Mihail 

 Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin 

 Conf. univ. dr. ing. Dodocioiu Ana Maria 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 21.09.2020, în două exemplare, 

dintre care unul a fost înaintat Rectoratului Universității, în vederea analizării, 

motivării hotărârii, însoțit de dosarul de candidatură. 

 

Decan,  

Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina 

 


