
 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE 
INGINERIE MECANICĂ 

4 octombrie 2019 
 

 

 

1. Se aprobă Planul Operațional pentru anul universitar 2019/2020. 
Răspunde: Decanul facultății 
 

2. Se aprobă lista cadrelor didactice din cele două Departamente care vor fi 
supuse evaluărilor colegiale și de către studenți în anul universitar 
2019/2020 
Răspund: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, Directorii de 
Departamente, Responsabilii de calitate 
 

3. Se aprobă lista coordonatorilor programelor de studii la nivel de facultate. 
Răspunde: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică 
 

4. S-au aprobat componențele Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 
la nivelul celor două departamente. 
Răspund: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, Directorii de 
Departamente 
 

5. S-au aprobat componențele Comisiilor pentru evaluarea colegială la nivelul 
celor două departamente. 
Răspund: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, Directorii de 
Departamente 
 

6. A fost numit coordonatorul ERASMUS+ la nivel de facultate 
Răspunde: Decanul facultății 
 

7. S-a aprobat componența Comisiei de echivalare a studiilor, la nivel de 
facultate. 
Răspund: Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, Directorii de 
Departamente 
 

8. S-au desemnat persoanele responsabile cu trecerea în catalog a notelor 
echivalate 
Răspund: Decanul  facultății, Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, 
Directorii de Departamente 
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9. S-a aprobat componența Comisiilor de acordare a burselor 
Răspunde: Decanul  facultății 
 

10.  S-a aprobat, pe baza deciziilor celor două departamente, ca alegerile la nivel 
de departamente să aibă loc astfel: Departamentul de Autovehicule și 
Transporturi pe data de 16 0ctombrie ora 12:00; Departamentul de Inginerie 
Mecanică pe data de 16 octombrie 2019, ora 10:00. Sălile de desfășurare a 
ședințelor vor fi stabilite și transmise Biroului Electoral. 
Răspund: Decanul  facultății, Directorii de Departamente 
 

11. S-au aprobat, pe baza propunerilor departamentelor, fișele disciplinelor de la 
toate programele de studii desfășurate în Facultatea de Inginerie Mecanică. 
Răspund: Decanul  facultății, Prodecanul responsabil cu activitatea didactică, 
Directorii de Departamente 
 

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

 
 


