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1. Se aprobă următoarele documente referitoare la desfășurarea procesului educațional în 
anul universitar 2020- 2021: 

 coordonatorii programelor de studii de licență și masterat. La toate programele de 
studii rămân aceleași echipe cu excepția programului de studii de licență Inginerie 
Transportului și Traficului unde a fost numit un nou coordinator; 

 componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de 
departamente; 

 lista cadrelor didactice supuse evaluării de către studenți, pe departamente; 
 lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente; 
 componența comisiilor de evaluare colegială. 
 coordonatorii Erasmus+ la nivelul facultății; 
 componența comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de 

studii/plasament practic la nivel de facultate, 
 persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în 

catalogul de note; 
 aprobare tutori de an. 

Răspund: Decanul facultății, Prodecanul cu activitatea didactică, Directorii de 
departamente 

2. Desemnarea coordonatorului activităților celor două comisii CEAC din facultate. 
Răspunde: Decanul facultății 

3. Desemnarea coordonatorilor Erasmus+ la nivelul facultății 
Răspunde: Decanul facultății 

4. Aprobare programare deschidere cursuri pentru anul I, în conformitate cu regulile de  
protecție sanitară din perioada de pandemie. 
Răspunde: Conducerea facultății 

5. Se aprobă alegerea Directorului Centrului de Cercetare L10. 
Răspunde: Prodecanul cu activitatea de cercetare 

6. Se aprobă redistribuirea locurilor bugetate primate la finalizarea admiterii la nivel de 
universitate. Cele 15 locuri bugetate primite în urma redistribuirilor în cadrul Facultății de 
Inginerie Mecanică pentru programele de studii de la licență, au fost repartizate astfel: 

 Autovehicule rutiere (în limba engleză) – 2 locuri; 
 Autovehicule rutiere – 9 locuri; 
 Inginerie mecanică – 4 locuri. 

Cele două locuri primite pentru programele de masterat, au fost repartizate astfel: 
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 Autovehiculul și Tehnologiile Viitorului – 1 loc, 
 Securitate rutieră, transport şi interactiunea cu mediul – 1 loc. 

Răspunde: Decanul facultății 

7. Se aprobă cuantumul salariului propus pentru post șef lucrări la forma de învățământ 
IFR.  

       Răspunde: Decanul facultății 

8. Se aprobă comisia de coordonare a programelor de studii IFR 
Răspunde: Prodecanul cu activitate didactică 

9. Se aprobă trecerile în an superior cu respectarea cifrei de școlarizare 
Răspunde: Decanul facultății 

10. Se aprobă lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în regim de plata 
cu ora și îndeplinesc condiiile legale. 
Răspund: Decanul facultății, Directorii departamente 

11. Se aprobă Comisia de atribuire a burselor pentru anul universitar 2020-2021. 
Răspunde: Decanul facultății 
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