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Nr. 104 / 29 septembrie 2020 
23 septembrie 2020 – vot electronic 

1. Aprobarea prelungirii contractelor de muncă pentru asistenţi pe perioadă determinată 
               Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2020/2021 
               Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
  

29 septembrie 2020 – online 

3. Prezentarea noului Consiliu de Administraţie (CA), alegerea vicepreşedintelui şi a secretarului CA şi prezentarea 
invitaţilor permanenţi 

                Implementare: Rector 
 

4. Aprobarea rechemării din concediul de odihnă a tuturor cadrelor didactice pentru perioada 28-30 septembrie 2020, 

având în vedere structura noului an universitar 2020/2021 care începe în data de 28.09.2020 

                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

5. Aprobarea prelungirii cu încă 3 luni a salariilor diferenţiate acordate din venituri proprii 
                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 
 

6. Aprobarea demarării noului program postuniversitar de perfecţionare “Evaluator al riscurilor de accidentare şi 
sănătăţii în muncă”  

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
  

7. Aprobarea granturilor suport acordate pentru articole şi publicaţii în reviste indexate   
                Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

8. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate rămase libere în cadrul fiecărei facultăţi la nivelul fiecărui an de studii  
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU 
 

9. Aprobarea derogărilor acordate unor asistenţi universitari pentru a ţine cursuri la ciclul de licenţă    
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

10. Informare privind obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere de către cadrele didactice care au 
probleme de sănătate şi prestează toate activităţile didactice online      

                Implementare: Prorector didactic, facultăţi, DRU 

 

11. Informare privind termenul de transmitere a erorilor materiale la statele de funcţii    
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi, DRU 

 

12. Discuţii privind gestionarea contractelor disciplinelor    
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

13. Discuţii cu privire la prevederile noului Regulament ECTS referitoare la numărul maxim de ani de studii   
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

 


