
 

                               
Hotărâri ale Consiliului Facultății din data de 17.09.2019 

 

1. CF a aprobat  cu unanimitate  de voturi fișele de disciplină pentru anul universitar 2019 – 2020. 
2.  CF a aprobat cu unanimitate de voturi rezultatele concursurilor pentru ocuparea   posturilor 

didactice de conferențiar poziția 25 (departamentul MTSAI) și lector poziția 19 (departamentul 
MIE). 

3. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi coordonatorii programelor de studii de la Licență (IF, ID) 
și Master pentru anul universitar 2019-2020. 

4. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi coordonatorul ID pe facultate. 
5. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi grila de salarizare pentru plata cu ora la ID pentru anul 

universitar 2019-2020. 
6. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi Statul de funcții pentru plata activităților suplimentare 

ale personalului managerial și administrativ ID pe facultate pentru anul universitar 2019-2020. 
7. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi componența comisiilor de evaluare și asigurare a 

calității la nivel de departamente. 
8. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi coordonatorul Erasmus+ pe facultate. 
9. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi componența comisiei de echivalare și recunoaștere a 

perioadei de studii/ plasament practic la nivel de facultate. 
10. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi  persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, 

cu trecerea notelor în catalogul de note. 
11. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi  componența comisiei de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material. 
12. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi tutorii programelor de studii de la Licență / Master 

pentru anul universitar 2019-2020 
13. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi  tutorii pentru practică de specialitate de la Licență/ 

Master pentru anul universitar 2019-2020.  
14. CF a aprobat  cu unanimitate de voturi  Planul operațional 2019-2020. 
15. Următoarea ședință a CF va avea loc pe 24.09.2019 ora 11. 

 
Decan,                                                                                                                 A consemnat,  
 
Prof. dr. Gabriel Brătucu                                                                               Conf. dr. Ioana Chițu  


