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1. Se aprobă componența comisiilor și colectivelor responsabile de organizarea și desfășurarea 
admiterii 2022 (ordin III). (Anexa 1) 
Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
2. Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei fiecărei facultăți pentru consumabile necesare 

derulării admiterii 2022. 
Răspund: Serviciul Financiar-Contabil, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
3. Se supun spre aprobare Senatului contractele de studii universitare pentru studenții 

înmatriculați în anul universitar 2022-2023 și contractele de studii anuale pentru studenții 
din anii superiori. (Anexe 2,3,4) 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se supune aprobării Senatului Contractul de admitere la ciclul de masterat la Facultatea de 

Medicină, sesiunea septembrie 2022. (Anexa 5) 
Răspund: Decanul facultății de Medicină, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
5. Se aprobă calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă 

determinată, semestrul II, anul universitar 2021-2022, sesiunea septembrie 2022. (Anexa 6) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

6. Se supune aprobării Senatului demararea procesului de evaluare externă instituțională de 
către ARACIS în anul universitar 2022-2023. 
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

7. Se supune aprobării Senatului lista programelor de studii universitare de licență propuse 
pentru evaluare externă în anul universitar 2022-2023, Anexa 7. 
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

8. Se supune aprobării Senatului solicitarea de monitorizare externă de către ARACIS a 
programului de studii universitare de licență Management - ID, în baza Raportului de 
evaluare externă S017/556 A din 30.06.2021. 
Răspund: Coordonatorul programului de studii, Directorul de departament, Coordonatorul 
Biroului de asigurare a calității. 
 

9. Se supune aprobării Senatului solicitarea de monitorizare externă de către ARACIS a 
domeniului de studii universitare de masterat Inginerie civilă și instalații, în baza Raportului 
de evaluare externă S017 /169 MA din 25.03.2021. 
Răspund: Coordonatorul domeniului de studii universitare de masterat, Directorul de 
departament, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității. 
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10. Se aprobă Consiliile consultative în relația cu mediul economic (CONSEC) ale facultăților 
(anexa 8). 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 
 

11. Începând cu anul universitar 2022-2023, conducerea fiecărei facultăți va convoca CONSEC 
cel puțin o dată în anul universitar respectiv, preferabil în primul semestru; data convocării 
va fi anunțată și la Prorectorul cu studenții și legătură cu mediul economic și socio-cultural. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătură cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 
 

12. Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a 
Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea următoarelor persoane: sociolog 
Rodica Florea la Biroul de Management al Proiectelor, filolog Anca Papană la Centrul 
Multicultural și Nicoleta Magdo la Serviciul Cantine-Restaurant.  
Răspund:Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

13. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul îndeplinirii cerințelor Sistemului de 
control intern/managerial asumat de conducerea entității publice, pentru semestrul I al 
anului 2022, directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și 
conducătorii serviciilor universității sunt solicitați să transmită informația completă la 
Prorectorul cu relațiile publice, până cel târziu, joi 07.07.2022 ora 12.00, pe platforma 
specifică, Autoevaluarea (Anexa 4.1) privind situația îndeplinirii standardelor cuprinse în 
Codul Controlului Intern/Managerial la 30.06.2022.  
Răspund: Directorii de departamente, Conducătorii serviciilor universității și ai departamentelor 
suport, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
14. Cadrele didactice își vor planifica, în perioada 28.07-30.09.2022, cele 25 de zile de concediu 

de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2021-2022, în funcție de activitățile la 
care trebuie să participe. Planificarea va fi depusă la SRU, până joi 14.07.2022. 
Răspund~ Directorii de departamente. Decanii Facultăților; Seful Serviciului Resurse Umane, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

15. În perioada vacanței de vară (28.07.2022 - 28.08.2022), în zilele lucrătoare, se organizează 
permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 1300. Planificarea 
permanenței va fi înaintată la Prorectorul cu relațiile publice până joi 14.07.2022, ora 1300. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
16. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 9). 
 

Anexa 8 
Consiliile consultative 
în relația cu mediul 
economic 
 
Anexa 9 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 

1. Legea nr. 167 din 02.06.2022 pentru completarea art. 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M.O. 
nr. 542 din 02.06.2022; completarea art.224 LEN prevede ca burselor românilor de pretutindeni să fie în cuantumul 
minim egal cu valoarea burselor sociale acordate studenților români de la ciclurile de studii universitare de licență şi 
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minim egal cu valoarea burselor sociale acordate studentilor rornani de la ciclurile de studii universitare de licenta ~i 
masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studentii de la ciclul de studii universitare de 
doctorat ~i acordarea burselor pentru rornanii de pretutindeni se asigura pe toata durata anului calendaristic, inclusiv 
pe perioada vacantei de vara, iar beneficiarii acestora pot primi ~i burse pentru perforrnante academice, ln aceleasi 
condltli cu studentii cetateni rornani 

2. OME nr. 3947 din 02.06.2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea 
unui ajutor financiar In vederea stlmularll achizitlonarii de calculatoare ~i venitul maxim brut lunar pe membru de 
familie pentru care se acorda ajutorul financiar, pentru anul 2022, publicat Tn M.O. nr. 552 din 06.06.2022 

3. Legea nr. 179 din 09.06.2022 privind datele deschise ~i reutilizarea inforrnatiilor din sectorul public, publicata Tn M.O. 
nr. 577 din 14.06.2022; pe langa alte prevederi referitoare la reutilizarea datelor gestionate de institutiile publice la 
cererea persoanelor fizice sl/sau juridice, actul normativ prevede ~i faptul ca entitatlle publice asigura accesul liber la 
datele provenite din cercetare care au beneficiat sau beneficiaza de finantare publics 

4. Legea nr. 184 din 21.06.2022 pentru instituirea zilei de 24 iunie ca ,,Ziua lei", publicata In M.O. nr. 608 din 
21.06.2022; ln aceasta zi pot fi organizate activitati culturale, sociale ~i artistice, pentru care pot fi alocate resurse 
bugetare incl us iv de catre institutiile de Tnvatamant 

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan 
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