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1. Se aprobă prelungirea, în condițiile legale, a activității de doctorat a unui 
doctorant care a depus cerere în acest sens.  
Răspunde: Decanul facultății  

 
2. Se aprobă retragerea de la programul de studii doctorale a două persoane 

care au depus cereri în acest sens. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

3. Se aprobă reducerea de taxe pentru doi studenți de la programe de licență, în 
condițiile legale. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

4. Se aprobă planificarea examenelor de diplomă și disertațe, sesiunea de iarnă-
februarie în perioada 11.02.2019-17.02.2019 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

5. Se aprobă planificarea sesiunilor pentru anii IV - Licență: 
- 13.05 - 02.06.2019 – sesiunea de examene; 
- 03.06 - 15.06.2019 – sesiunea de restanțe; 
- 18.06 – 23.062019 – sesiunea de reexaminare; 
- 03.06 – 30.06.2019 – practica pentru finalizarea proiectului de diplomă 
- 01.07 – 14.07.2019 – examenele de diplomă 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

6. Se aprobă planificarea sesiunilor pentru anii II - Master: 
- 10.05 - 02.06.2019 – sesiunea de restanțe; 
- 03.06 - 09.06.2019 – sesiunea de reexaminare; 
- 18.06 – 23.062019 – sesiunea de; 
- 18.06 – 23.06.2019 – susținerea lucrărilor de disertație 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

 

7. Se aprobă scutirea de taxă a unui student de la ciclul de licență, în condițiile 
legale 
Răspunde: Decanul facultății 
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8. A fost discutată o cerere de reducere de taxă a unui student la doctorat, 
angajat al universității, hotărându-se luarea unei decizii pentru momentul în 
care anumite aspecte legate de statutul juridic în raport cu universitatea ale 
petentului sunt rezolvate. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

9. Se aprobă comisiile de concurs pentru posturile scoase la concurs în cadrul 
departamentelor: DATR – post 32 – Șef lucrări; DIMEC – post 21 – 
Conferențiar, post 30 – Șef lucrări, post 42 - Asistent 
  
 .  
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