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1. Se supune aprobarii Senatului cornponenta comisiilor de concurs ?i a comisiilor de Anexa 1 
solutionare a contestatiilor pentru posturile de lector pe perioada deterrninata de la comisille de concurs r;i 
facultatlle SEAA ~i Lite re. (Anexa 1) a comisiilor de solutio- 
Raspund: Decanii facultafilor LIT, SEAAA, Prorectorul cu activitatea didactica, Rectorul nare a contestetidor 

pentru posturile de 
2. Se supune aprobar!i Senatului universitatii, Regulamentul privind organizarea ?i 

functionarea carninelor studentesti (anexa 2), valabil incepand cu anul universitar 2022- 
2023. 
Raspund: ;eful Serviciului camine, Directorul general-administrativ, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenti! ?i legatura cu mediul economic ?i socio-cultural 

3. Cantinele-restaurant ale Universitatf vor fi 1nchise 1n perioada 21 iulie - 3 octombrie 2022 
(pentru activitati de curatenie, reparatu ?i rnoderruzari etc.). 
Raspund: ;eful Serviciului csotine. Directorul general-administrativ, Directorul economic, 
Prorectorul cu studentii ?i legatura cu mediul economic ?i socio-cultural 

4. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 3). 

/ector pe perioada 
determinata de la 
faculta,tile SEAA r;i 
Litere 

Anexa2 
Regulamentul privind 
organizarea r;i tuactio 
narea dimtnetor 
studentesti 

Anexa3 
Hotararile Biroului 
Consiliului de 
Administra,tie 

Legislatie 
Au fast publicate 1n Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr. 830 din 27.06.2022 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la inforrnatiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, publicata in M.O. nr. 639 din 28.06.2022; actul administrativ 
prevede schema site-ului institutiei pentru cresterea accesibilitatii la inforrnatiile de interes public ;;i se introduce un raport anual al 
responsabilului cu aplicarea Legii nr.544/2001, pe langa raportul institutional privind aplicarea Legii nr.544/2001. 

2. LG nr. 195 din 04.07.2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, publicata in M.O. nr. 668 din 04.07.2022; 
conform actului normativ Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaratie inforrnativa 
privind impozitul retinut la sursa. pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligatia legala de 
a depune declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit ~i evidenta nornlnala a persoanelor asigurate, 
la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se pastreaza timp de 5 ani 

3. OMFTES nr, 20565 din 28.06,2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studentesti ;;i Anexa sa publicate in 
M.O. nr. 670 ?i respectiv 670 bis din 05.07.2022 
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