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1. Centrele de cercetare din cadrul ICDT pot acorda burse doctoranzilor şi post-
doctoranzilor, Începând cu 1.02.2016, În limita sumelor aflate la dispoziţia membrilor
centrului şi doar cu acordul acestora.

Răspund: Coordonatorii Centrelor de Cercetare, Prorectorul cu activitatea de
cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

2. Se supune aprobării Senatului Înfiinţarea programului de studii de masterat
"Simulare şi testare În ingineria mecanică", FR, la Departamentul de Inginerie
mecanică, Facultatea de Inginerie Mecanică, coordonator conf.univ. dr. abil. ing.
Maria Luminiţa Scutaru.

'Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorut

3. Se supun aprobării Senatului taxele de admitere şi de şcolarizare pentru cetăţenii
care studiază pe cont propriu valutar cu taxe de şcolarizare În valută, din state care
nu sunt membre ale UE sau SEE,pentru anul universitar 2016-2017. (Anexa 1)

Răspund: Prorector cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Rectorul

4. Referitor la desfăşurarea Sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti - SCSS şi
Conferinţei Absolvenţii În faţa companiilor - AFCO, ediţiile 2016, În Anexele 2 şi 3
sunt prezentate calendarele de desfăşurare a activităţilor pregătitoare.

Răspund: Decanii facultăţîlor,Prorecton.J'f cu studenţii şi <legătura cu mediul
economic şi socio-cultural, Rectorul

5. Se alocă 1.000 de lei/facultate pentru multiplicarea materialelor de prezentare a
facultăţilor.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

6. Conform art.3 din Metodologia privind menţinerea calităţii de titular În invătămăntut
universitar sau În cercetare după Împlinirea vârstei de pensionare, aprobată de
Senatul Universităţii, În raport cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
personalul didactic care a avut calitatea de titular şi s-a pensionat pentru limită de
vârstă poate presta, În calitate de cadru didactic/de cercetare asociat, fără condiţia
renunţării la pensie, doar activităţi didactice În baza unui contract de muncă pe
perioadă determinată (art.3 alin.l lit.b din Metodologie), respectiv În regim de plata
cu ora (art.3 alin.2 din Metodologie).

Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului
Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea didactică

Anexe

Anexa 1

Taxele de admitere
şi de şcolarizare
pentru cetăţenii care
studiază pe cont
propriu valutar -
propunere

Anexa 2

Calendarul de
desfăşurare a
Sesiunii cercurilor
ştilnţifice studenţeşti

Anexa 3

Calendarul de
desfoşurure a
Conferinţei Absolvenţii
În faţa companiilor

ANEXA 4

Hotărâri BCA
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Anexe
7. Conform Legii 277/2015 - Codul fiscal - începând cu data de 01.01.2016 se modifică

deducerile personale lunare acordate angajaţilor conform anexei 4.
Răspunde: Şeful Serviciului Resurse Umane

ANEXA 5

Hotărâri BeA

8. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administraţie, conform Anexei 5.

Informări

Au fost publicare În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru

determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la
funcţia de bază, Începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.2 şi ale art.66 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicat În Monitorul Oficial nr.52/25.01.2016;

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 şi
modificare a OMFP nr.1917 (2015, publicat În Monitorul Oficial nr.57 (26.01.2016;

3. Lege 1 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr 62(2011 din 11.01.2016 publicată În
MO nr 26/ 14.01.2016;

4. Ordinul 44 din 12.01.2016 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de
rambursare finale de către beneficiari Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"
publicat În MO nr 26/ 14.01.2016;

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv, republicat În 11 ianuarie 2916 şi
publicat În MO nr 28/ 15.01.2016;

6. Ordinul 3019/2016 al Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea anexei nr 1
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr 5644/2013 privind unele măsuri de
funcţionare a Consiliului Naţionale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi certificatelor Universitare, publicat
În MO nr 30/ 15.01.2016;

7. Ordinul 6020/22.12.201"5 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea anexei
la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr 3170/2015 privind aprobarea modelului de
Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională publicat În MO nr 36/ 19.01.2016;

8. Ordinul 3048/11.01.2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind Înregistrarea instituţiilor de
Învăţământ superior acreditate din România, a inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor
şcolare judeţene În Sistemul de informare a pieţei interne - IMI ca autorităţi competente În gestionarea modulului
de alerte pentru diplomele false, publicat În MO nr 44/20.01.2016;

9. Ordonanta nr 2/19:01.20"16 pentru modificarea tegii nr 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare publicat În MO nr 51/25.01.2016.
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