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    Nr. 3.534/21.02.2022  

 

ȘEDINȚĂ CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE AGRICOLE 
INGINEREȘTI 

21.02.2022, ora 10:00,  ONLINE 
 
 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Drd. Bordea Constantin Alexe nr. matricol 1125/2017 – solicitare transfer de la Prof. 

Dr. Mărghitaș Marilena la Prof.dr. Păcurar Ioan și discutarea situației celorlalți doctoranzi 

înmatriculați la d-na Prof. Dr. Mărghitaș Marilena; 

2. Drd. Cioca Parasca Sergiu nr. matricol 1384/2020 – solicitare schimbare formă de 

învățământ, de la forma cu frecvență buget fără bursă la forma cu frecvență buget cu bursă; 

3. Prof. dr. Criste Adriana Dalila – cerere prelungire doctorat pentru drd. Mureșan 

Emanuel Andrei, nr. matricol 1283/2019; 

4. Drd. Domokos Erzsebet Timea, nr. matricol 1025/2016 – cerere prelungirea 

perioadei pentru  susținerea tezei; 

5. Abilitare Conf.dr. Vârban Rodica – analiză referat comisie internă și propunere 

comisie susținere publică teză abilitare; 

6. Propunere exmatriculare drd. Vezeteu Vicențiu-Thomas nr. matricol 1165/2018 

7. Diverse 

H O T Ă R Â R I 
 

1. Membrii consiliului SDSAI aprobă în unanimitate transferul drd. BORDEA 

CONSTANTIN ALEXE nr. matricol 1125/2017, înmatriculat la doctorat în data de 

01.10.2017 la forma cu frecvență redusă, taxă de la conducător științific Prof. dr. Mărghitaș 

Marilena la conducătorul științific Prof. Dr. Păcurar Ioan. 

Membrii consiliului SDSAI decid în unanimitate anunțarea telefonic a drd. TEMNEANU 

ELENA, nr. matricol 982/2016, înmatriculată la doctorat în data de 01.10.2016 la forma cu 

frecvență redusă, buget fără bursă, conducător științific Prof. dr. Mărghitaș Marilena, cu 

privire la demararea procedurii de transfer de către drd. la un alt conducător științific.  

Membrii consiliului SDSAI propun și aprobă în unanimitate exmatricularea drd. 

CRĂCIUN OANA LENUȚA, nr. matricol 897/2015, înmatriculată la doctorat la data de 
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01.10.2015 la forma cu frecvență redusă, buget, fără bursă - datorită neîndeplinirii obligațiilor 

contractuale și ieșirea din termenul legal pentru susținerea tezei de doctorat. 

Membrii consiliului SDSAI propun și aprobă în unanimitate exmatricularea drd. PAL 

MARGIT, nr. matricol 981/2016, înmatriculată la doctorat la data de 01.10.2016 la forma cu 

frecvență redusă, buget, fără bursă - datorită neîndeplinirii obligațiilor contractuale și ieșirea 

din termenul legal pentru susținerea tezei de doctorat. 

 

2. Membrii consiliului SDSAI aprobă în unanimitate schimbarea formei de învățământ a drd. 

CIOCA PARASCA SERGIU nr. matricol 1384/2020, înmatriculat la doctorat în data de 

01.10.2020, de la forma cu frecvență buget fără bursă la forma cu frecvență buget cu bursă. 

 

3. Membrii consiliului SDSAI aprobă în unanimitate, prelungirea doctoratului pe o perioadă 

de 2 ani, începând cu data de 01.10.2022, pentru drd. MUREȘAN EMANUEL ANDREI, nr. 

1283/2019, înmatriculat la data de 01.10.2019 la forma cu frecvență, buget, cu bursă. 

 

4. Membrii consiliului SDSAI amână în unanimitate pronunțarea unui răspuns cu privire la 

solicitarea prelungirii perioadei pentru susținerea tezei pe o perioadă de 2 ani, începând cu 

data de 01.02.2022 a drd. DOMOKOS ERZSEBET-TIMEA nr. matricol 1025/2016, 

înmatriculată la doctorat la data de 01.10.2016, la forma cu frecvență buget, cu bursă, 

conducător științific Prof. dr. Coroian Aurelia motivând astfel: 

- drd. DOMOKOS ERZSEBET-TIMEA, nr. matricol 1025/2016, a făcut și a depus 

cererea pentru prelungirea perioadei pentru susținere după termenul legal până la care ar fi 

trebuit să o depună. Susnumita a avut aprobată o perioadă de grație până la data de 

31.01.2022. 

 

5. Membrii consiliului SDSAI aprobă în unanimitate propunerea comisiei pentru susținerea 

tezei de abilitare a doamnei Conf. dr. Vârban Rodica în următoarea componență: 

NR. 
CRT.  

NUMELE ŞI PRENUMELE INSTITUŢIA UNDE ESTE TITULAR 

1. PROF. DR.  VIDICAN ROXANA  USAMV CLUJ-NAPOCA 

2. PROF. DR. VASILICA STAN  USAMV BUCUREȘTI  

3. PROF.DR.  ILINCA MERIMA IMBREA USAMVB TIMIȘOARA 
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SUPLEANȚI: 
1. PROF. DR. IMBREA FLORIN  USAMVB TIMIȘOARA  

2. PROF. DR. POP GEORGETA  USAMVB TIMIȘOARA  

 

6. Membrii consiliului SDSAI propun și aprobă în unanimitate exmatricularea drd. 

VEZETEU VICENȚIU-THOMAS, nr. matricol 1165/2018, înmatriculat la doctorat la data de 

01.10.2018 la forma cu frecvență, buget, cu bursă, conducător științific Prof. dr. Dezmirean 

Daniel - datorită neîndeplinirii obligațiilor contractuale și ieșirea din termenul legal pentru 

susținerea tezei de doctorat. 

 

 

Director Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești 
Prof. dr. Pocol Cristina 

 


