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1. S-aa aprobat ad
dresa 188988, prin care Universitateea comuniccă evidența nominală
n
a cadrelor

2.

3.

4.
5.

6.

diddactice aflaate în situația de încetaare a contraactului de muncă,
m
penntru lipsa tittlului de
dooctor în știinnță. Adresa este
e în acorrd cu cele stabilite în CA
A din data de
d 29.09.20015.
S-aa aprobat reeferatul 190045, prin caare Facultateea de Ingineerie propune noua com
mponență
a Comisiei
C
dee echivalaree a studiiloor universitaare de licennță și masteer, având înn vedere
validarea noillor directorii de departaamente. Dom
mnul rectorr solicită tu
uturor faculttăților să
acttualizeze coomisiile de echivalare a studiilor și aceste coomisii să fuuncționeze, conform
reggulamenteloor interne.
S-aa aprobat reeferatul 198860, prin caare domnul prof. Nedeeff, în calitaate de preșeedinte al
com
misiei centrrale de adm
mitere, propu
une plata acctivităților de
d admiteree, sesiunile II și III,
sepptembrie 20015.
S-aa aprobat referatul
r
199859, prin care
c
domnuul rector prropune scoaaterea la cooncurs a
poostului de director al CS
SUD.
S-aa aprobat documentul 19858/01.10.2015, privvind structuura Statelorr de funcții, valabile
penntru anul un
niversitar 2015-2016,
2
conform OU
UG de moddificare a Legii 1/2011. Acesta
înllocuiește do
ocumentul 15414 întocm
mit în data de
d 09.09.20015.
S-aa aprobat referatul
r
19878, prin care
c
Facultaatea de Ingiinerie propu
une transfeerul unor
loccuri cu buget care nu s-au
s
ocupatt. Locul libeer de la Ing
gineria și prrotecția meddiului se
traansferă la Echipamente
E
e pentru proocese indusstriale, ajungând la 32 de locuri bugetate.
b
Ceele 8 locurri de la Innginerie bioochimică see transferă astfel: 3 locuri la Ingineria
I
prooduselor aliimentare – total
t
30 de locuri bugeetate din carre 1 pentru rromi și 5 locuri la
Teehnologia in
nformației – total 30 dee locuri bugeetate, din caare 1 pentruu rromi.
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