
 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE 
INGINERIE MECANICĂ 

16 septembrie 2019 
 

 

 

1. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante: 
Departamentul de Autovehicule și Transporturi (perioadă nedeterminată) – 
post 20, Conferențiar, post 30, Șef lucrări; Departamentul de Inginerie 
Mecanică (perioadă determinată) – post 44, Asistent 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

2. Se aprobă cererea pentru desfășurarea de activități didactice în regim plata cu 
ora de către un cadru asociat doctorand. Cererea va fi înaintată Consiliului de 
Administrație și Senatului Universității Transilvania din Brașov. 
Răspund: Decanul facultății, Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

3. Se aprobă cererile de prelungire a activității, în calitate de titular până la finele 
anului universitar 2019-2020 persoanelor care împlinesc vârsta de 65 de ani 
în timpul anului universitar. Cererile vor fi înaintate Consiliului de 
Administrație și Senatului Universității Transilvania din Brașov. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

4. Se aprobă cererile de prelungire a activității de studii doctorale 
Răspunde: Decanul facultății 
 

5. Se aprobă cererile de întrerupere a activității de studii doctorale. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

6. Se aprobă cererile de transfer de la forma de studiu AR IF la AR IFR. 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

7. Se aprobă cererile de înmatriculare cu trecere în an superior pe baza 
regulamentelor în vigoare 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

8. Se aprobă cererile de reînmatriculare pe baza regulamentelor în vigoare 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
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9. Se aprobă tariful orar pentru posturilor din statul de funcii al programelor IFR 
(2607 lei/lună – post șef lucrări) 
Răspund: Decanul facultății, Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

10. Se aprobă cererile cadrelor didactice asociate care vor preda în regim P.O. în 
anul universitar 2019/2020, la programele de studii din cadrul Facultății de 
Inginerie Mecanică 
Răspund: Decanul facultății, Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 
  
  
  

Prof.dr.ing. Ioan Călin ROȘCA 
Decanul Facultății de Inginerie Mecanică 

 


