
 

Hotărâri ale Consiliului Facultății din data de 26.07.2022 

 

1. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
profesor universitar (poziția 6) la Departamentul MIE, pe perioada 
nedeterminată. S-au respectat termenele generale, recomandările și 
procedurile prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

2. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
lector universitar (poziția 26) la Departamentul MIE, pe perioada determinată. 
S-au respectat termenele generale, recomandările și procedurile prevăzute în 
Metodologia de concurs a UniTBv.  

3. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
profesor universitar (poziția 15) la Departamentul MTSAI, pe perioada 
nedeterminată. S-au respectat termenele generale, recomandările și 
procedurile prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

4. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
lector universitar (poziția 32) la Departamentul MTSAI, pe perioada 
determinată. S-au respectat termenele generale, recomandările și procedurile 
prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

5. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
profesor universitar (poziția 5) la Departamentul FCTE, pe perioada 
nedeterminată. S-au respectat termenele generale, recomandările și 
procedurile prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

6. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
profesor universitar (poziția 6) la Departamentul FCTE, pe perioada 
nedeterminată. S-au respectat termenele generale, recomandările și 
procedurile prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

7. CF a validat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de 
lector universitar (poziția 28) la Departamentul FCTE, pe perioada 
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nedeterminată. S-au respectat termenele generale, recomandările și 
procedurile prevăzute în Metodologia de concurs a UniTBv.  

8. CF a aprobat cererea unui student străin, bursier al statului roman, pentru o 
sesiune suplimentară extraordinară în vederea susținerii examenului de 
disertație la programul de master PCAG, în data de 01.09.2022, ora 9,00. 

 

Decan,                                                                                          A consemnat,  

Prof. dr. Gabriel Brătucu                                                        Conf. dr. Ioana Chițu 

  


