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1. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2016/2017 împreună cu măsurile           

specifice suplimentare decise de consiliile facultăţilor în vederea încadrării în alocaţia           
bugetară  

              Implementare:  prorector didactic, DRU, trimis spre Senat  
 

2. Aprobarea listelor cu cadrele didactice asociate pentru anul universitar 2016/2017  
      Implementare:  prorector didactic, decani, DRU 
 

3. Prezentarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistenţi pe perioadă          
determinată şi a listelor cu cadrele didactice cărora li se prelungeşte contractul cu încă un an,                
pe posturile de asistenţi pe perioadă determinată 

      Implementare: prorector didactic, decani, DRU 
 

4. Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Senatului a Metodologiei de concurs pentru ocuparea               
posturilor didactice  

      Implementare:  prorector didactic, Senat 
 

5. Prezentarea votului Consiliului Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului, referitor la            
dosarul depus în concurs pentru postul de profesor universitar nr.9 de la Departamentul de              
Fizică şi Chimie 

      Implementare prorector didactic, trimis spre Senat 
 

6. Aprobarea solicitărilor unor cadre didactice de a presta ore în regim de plata cu ora la diferite                 
universităţi 

            Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat 
 

7. Aprobarea redistribuirii locurilor rămase neocupate la ciclurile de licenţă şi master după            
sesiunile de admitere din toamnă  

      Implementare: prorector didactic, facultăţi, SINU  
      Anexa 1 

 

8. Aprobarea exmatriculării unui student de la ciclul de master, ca urmare a faptului că deţine o                
diplomă de licenţă neeligibilă 

      Implementare: prorector didactic, decanul Facultăţii de Construcţii de Maşini 
      Anexa 2 

 

9. Aprobarea decontării cheltuielilor administrative pe proiectele de tip POC  
             Implementare:  
             prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, prorector  
            managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilitate 

       Anexa 3 
 

10. Informare şi discuţii privind stadiul cazărilor studenţilor în căminele studenţeşti 
       Implementare: prorector tehnic, administraţie şi patrimoniu, DGA, decani 
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