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Nr. 77 / 16 iulie 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 08 iulie 2019 a Taxelor pentru anul universitar 2019/2020  
              Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

2. Informare privind finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice (perioadă determinată şi 
nedeterminată)  

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea unei înlocuiri în componenţa comisiei de admitere de la Facultatea de Construcţii de Maşini  
     Implementare: Prorector didactic 

 

4. Aprobarea modificării unor planuri de învăţământ la Facultatea de Construcţii, respectiv Construcţii de Maşini ca 
urmare a modificării denumirii unor specializări în Nomenclatoarele publicate în Hotărârile de Guvern 
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

5. Aprobarea unei comisii de finalizare a studiilor la Facultatea de Inginerie  
              Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Inginerie, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea unei propuneri de modifcare a „Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice” cu aplicare 
din anul universitar 2020/2021  

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea listei de echipamente propuse spre achiziţionare în etapa a III-a 2019 în cadrul proiectului instituţional 
“ExNanoMat” 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, director proiect 
 

8. Aprobarea unor drepturi salariale pentru conducătorii de doctorat şi preşedinţii comisiilor de doctorat 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, director CSUD, Direcţia finaciar-contabilă, 
                                     DRU 
 

9. Aprobarea noii forme şi structuri a tezei de doctorat şi a celei de abilitare    
              Implementare: Director CSUD, conducători de doctorat  
 

10. Aprobarea termenului de plată pentru obligaţiile financiare care decurg din Contractul de studii şi Contractul 
disciplinelor 

              Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, Direcţia financiar-contabilă 
 

11. Aprobarea excluderii din procedura de licitaţie a firmei SC Andromi Com ca urmare a neconformităţii produselor 
livrate 

              Implementare: Director general administrativ, Direcţia achiziţii şi desfacere 
 

12. Aprobarea demarării procedurilor pentru iniţierea a noi programe postuniversitare derulate prin DECIDFR 
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
 

 


