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1. Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de concurs și de contestații 
pentru posturile de cercetare vacante - perioada determinata, semestrul I, an 
universitar 2020-2021 (Anexa 1). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul  
 

2. Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice 
vacante din semestrul I al anului universitar 2020-2021 (Anexa 2). 
Răspund: Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 
 

3. Pentru anul universitar 2020-2021, Consiliile facultăților pot face propuneri Conducerii 
Universității pentru susținerea financiară a realizării unor lucrări de licență, 
dizertație/proiecte de diplomă de excepție ale studenților.  
Propunerile facultăților vor fi înaintate Conducerii Universității conform template-ului 
din Anexa 3.  
Numărul maxim de propuneri care poate fi făcut de fiecare facultate este 3.  
Vor fi finanțate maxim 12 propuneri, în ordinea punctajului obținut, iar bugetul alocat 
fiecărei propuneri nu poate depăşi 12.000 lei (cheltuieli eligibile, exclusiv manoperă).  
Evaluarea propunerilor va fi realizată de o comisie tehnică iar decizia finală privind 
finanțarea aparține Consiliului de Administrație.  
Propunerile vor fi predate sub formă scrisă (dosar) la Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural și vor fi însoțite de o adresă de înaintare semnată 
de Decanul facultății.  
Autorii proiectelor finanțate au obligația să prezinte rezultatele obținute la evenimentul 
AFCO 2021. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătură cu mediul economic și 
socio-cultural, Rectorul 
Termen de predare propuneri: 16.12. 2020 
Anunțarea rezultatelor: 22.12. 2020 

 
4. Pentru evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul competiției Proiectul meu de 

diploma/disertație, ediția 2020 - 2021, se va constitui comisia de analiză formată din:  
Prof. dr. ing. Daniel Munteanu - președinte 
Prof. dr. Cristinel Constantin - membru; 
Conf. dr. ing. Aureliu Florin Hălălișan - membru.  
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  
 

5. Având în vedere prevederile Legii 153/2017, se aprobă nivelul maxim al salariilor de 
bază începând cu 01.12.2020, stabilit în funcție de specificul activității desfășurate, de 
calitatea acesteia și de performanța individuală (Anexa 4). 
Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul Economic, Rectorul 
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Legislatie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OUG nr. 197 din 18.11.2020 privind unele rnasuri in domeniul asistentei medicale pentru prevenirea ;=;icombaterea

afectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 1108 din 19.11.2020; reglementeaza unele masuri privind

desfasurarea voluntariatului in sprijinul unitatilor sanitare ~i al serviciilor de urgenta prespitaliceasca, denumite in

continuare unitati beneficiare, de catre studentii facultatilor de rnedicina generala din anii 4, 5 ~i 6, precum ~i de catre

studentii din anii 3 ~i 4 ai facultatilor de asistenti medicali, denurniti in continuare studenti voluntari, pe durata starii de

alerta declarate in conditiile legii ~i pentru 0 perioada de 30 de zile de la data Incetarii stari: de alerta, sens in care institutiile

de invatarnant superior trebuie sa aduca la cunostinta studentilor proprii posibilitatea de a desfasura voluntariat ;=;ide a

comunica listele centralizate unitatilor beneficiare.

2. OUG nr. 198 din 18.11.2020 pentru completarea OUG nr. 14712020 privind acordarea unor zile libere pentru parint: in

vederea supravegherii copiilor, in situatia lirnitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a

copiilor in unitatile de invatamant;=;i in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirf coronavisului

SARS-CoV-2, publicata in M.O. nr. 1108 din 19.11.2020
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