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Proces verbal, 

 

 Încheiat astăzi 21.10.2016 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

Ordinea de zi: 

1.  Posturi didactice care vor fi scoase la concurs. 

2.  Validarea punctelor atribuite pentru criteriile 3 si 4 pentru gradatia de merit, personal 

didactic – 2016. 

3. Structura anului universitar 2016 - 2017 - sesiuni suplimentare.  

4.  Criterii specifice FSEAA pentru acordarea burselor de studiu/merit incepând cu anul   

universitar 2016 – 2017. 

5.  Aprobare cereri de reducere taxa pentru studenții cu taxă. 

6.  Practica studenților pentru 2016 – 2017. 

7.  Diverse. 

 
 

1. Au fost propuse următoarele posturi vacante pentru a fi scoase la concurs:  

La departamentul MTSAI a fost propus postul de profesor nr. 9 din statul de funcțiuni al 

departamentului. Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi de către CF. 

La departamentul FCTE a fost propus postul de conferențiar nr. 18 din statul de funcțiuni al 

departamentului. Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi de către CF. 

La departamentul MNI a fost propus postul de lector, pe periodă determinată, nr. 25 din statul de 

funcțiuni al departamentului. Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi de către CF. 

 

2. Propunerea dl Decan cu privire la atribuirea punctelor pentru criteriile 3 si 4 pentru gradația 

de merit, personal didactic – 2016, a fost validată în unanimitate de către CF.  

 

3. Dl Decan a prezentat structura anului universitar 2016 - 2017 și sesiuni suplimentare. 

Sesiunea de reexaminări a fost prelungită la 3 zile. 

 

4. Au fost discutate criteriile specifice FSEAA pentru acordarea burselor de studiu și a burselor 

de merit începând cu anul universitar 2016 – 2017. 

       CF a aprobat cu unanimitate de voturi aceste criterii. 

5. Dna secretar șef Monica Manolescu a prezentat cererile depuse de studenți pentru reduceri 

de taxă. Au fost discutate cereri de reducere taxa pentru studenții cu taxă. Au fost respinse 

cererile care nu îndeplinesc criteriile propuse la punctele 14-15 din HCA nr.13/19 oct. 2016. 

 

6.  Practica studenților pentru 2016 – 2017  



Dl prodecan A. Trifan a prezentat propunearea privind instrucțiunile cu privire la desfășurarea practicii de 

specialitate pentru anul universitar 2016-2017. Astfel durata practicii de specialitate va fi de 84 de ore 

eșalonat o zi/săptămână (14 săptămâni x 6 ore/săptămână) sau compact 3 săptămâni în semestrul 

II. Activitatea de practică este evaluată prin colocviu în sesiunea de examene din semestrul II.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate de CF. 

 

7.  Diverse 

7.1. Au fost votați în unanimitate de către CF: 

- responsabil pe facultate cu practica studenților - conf.dr. Adrian Trifan, 

- responsabil pe facultate cu ALUMNI  - conf.dr. Nicolae Marinescu, 

- responsabil pe facultate cu CICOC  - conf.dr. Albu Ruxandra, 

- responsabil pe facultate cu relația cu mediul economic și socio-cultural - conf.dr. Adrian Trifan. 

7.2. Dna conf. dr. Gheorghița Dincă a ridicat problema repartizării în săli pentru examenul de 

licență. 

7.3. Dl prodecan conf.dr. Radu Lixăndroiu a prezentat calendarul și procedura de înscriere la 

licență și disertație 2016-2017. 

 

 

 

 
 

 

Decan,        A consemnat, 

Prof.univ.dr. Gabriel Brătucu     conf.univ. dr. Ioana Chiţu 


