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1. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al biroului juridic” 

     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Biroul juridic, trimis spre Senat 
     Anexa 1 

 

       Aprobarea “Regulamentului privind Organizarea, Atribuțiile și Funcționarea Celulei de Urgență”  
     Implementare: Director General Administrativ, trimis spre Senat  
     Anexa 2 

 

2. Aprobarea “Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, 
forma de învăţământ cu frecvenţă” 

             Implementare:  prorector didactic, facultăţi, SINU, trimis spre Senat       
             Anexa 3_1, Anexa 3_2 
 

3. Aprobarea cunatumului burselor pentru semestrul II al anului universitar 2016/2017  

 

     Implementare:  trimis spre Senat 
     Anexa 4 

 

4. Aprobarea unor liste cu cadrele didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2016/2017  
        Implementare:  prorector didactic, decani, DRU 

 

5. Informare privind situaţia promovabilităţii după sesiunea de iarnă a anului universitar 2016/2017   
              Implementare: prorector didactic, facultăţi 
              Anexa 5        
 

6. Aprobarea remedierii unor erori materiale în statele de funcţii ale Facultăţii de Construcţii de Maşini  
        Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat          

 

7. Aprobarea acordării de tichete de masă pe luna februarie 2017 pentru personalul cu venituri mici   
       Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU, 
       Anexa 6 

 

8. Informare privind demararea procedurilor pentru concursurile pe posturi didactice  
     Implementare: prorector didactic, facultăţi 

 

9. Aprobarea unei derogări de la structura anului universitar pentru facultăţile de Litere şi Ştiinţe 
     Implementare: prorector didactic, facultăţi implicate, trimis spre Senat 
     Anexa 7_1, Anexa 7_2 

 

10. Aprobarea înfiinţării programului de master profesional în limba engleză “Advanced Building Design Sustainable 
Communities – People, Building, Cities” la Facultatea de Instalaţii (domeniul – Inginerie Civilă şi Instalaţii)   
     Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat  
     Anexa 8 

 

11. Aprobarea iniţierii procedurilor pentru evaluarea periodică a specializărilor “Ştiinţa Materialelor” şi “Ingineria 
Procesării Materialelor” la extensia Zalău a Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului  (domeniul – Ingineria 
Materialelor)   
     Implementare: prorector didactic, DAC, trimis spre Senat  
     Anexa 9 

 

12. Aprobarea delegării domnului Alin Câmpean în vederea administrării aplicaţiei MySMIS 2014 şi semnarea 
electronică a documentelor care necesită semnătura reprezentantului legal pentru proiecte finanţate din Fonduri 
Structurale 
     Implementare: rector, prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic   

 

13. Informare privind lansarea competiției interne de granturi de cercetare, dezvoltare, inovare pe anul 2017, 
destinată tinerilor cercetători şi a granturilor suport pentru lucrări publicate în reviste de prestigiu 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 

 

14. Aprobarea acordării gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar a căror drepturi sunt 
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determinate conform HG 38/2017, în conformitate cu art. 311 din Legea Educaţiei Naţionale. 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

15. Aprobarea unei liste cu cadrele didactice asociate pentru DECIDFR 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 

 

16. Informare privind Salonul International al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2017 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale 

 

17. Aprobarea unui tarif special de cazare în căminele studenţeşti, în regim hotelier pe durata vacanţelor, pentru 
diferite manifestări culturale şi conferinţe 
     Implementare: DGA, trimis spre Senat 

 

 


