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Nr. 334/10.02.2022 
 

HOTĂRÂRI 
ale Consiliului facultăţii de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

în şedinţa din 10.02.2022, ora 920  desfășurată online, pe platforma Teams 

1. Se aprobă hotărârile BCF din 01.02.2022, conform PV nr. 250.  
2. Se aprobă tabelul centralizator de plata cu ora pe semestrul II, an univ. 2021-2022 la departamentul 

EFPS (nr. 162).  
3. Se aprobă tabelul centralizator de plata cu ora pe semestrul II, an univ. 2021-2022 la departamentul 

KTO (nr. 267).  
4. Se aprobă tabelul centralizator cu disciplinele facultative pe semestrul II, an univ. 2021-2022 care vor 

fi susținute prin deviz la departamentul KTO (nr. 268).  
5. Se aprobă tabelul centralizator de plata cu ora pe semestrul II, an univ. 2021-2022 la compartimentul 

IFR (nr. 284). 
6. Se aprobă tabelul centralizator cu disciplinele facultative pe semestrul II, an univ. 2021-2022 care vor 

fi susținute prin deviz la compartimentul IFR (nr. 285).  
7. Dl. decan solicită directorilor de departamente, responsabilului CIFR implicare și responsabilitate în 

organizarea activităților aferente începutului semestrului II, an univ. 2021-2022. 
8. Dl. decan transmite dlui director EFPS să convoace luni, 14.02.2022, ora 9, la sediul facultății, o 

întâlnire de lucru cu toate cadrele didactice care predau componenta de specializare la disciplina 
MARS - anul III SPM și disciplina PSDS - anii I, II master PS și dl. profesor A. R.  

9. Dl. decan transmite dnei director KTO că până la sfârșitul lunii martie are de realizat finalizarea 
dosarului de evaluare periodică la KMS IFR și reverificarea tuturor convențiilor, protocoalelor  de 
colaborare. 

10. Se ia cunoștință de adresa CEAC nr. 1458. Se propun și se aprobă comisiile de evaluare internă pe 
programe de studii.  

11. Se aprobă adresa DKTO (nr. 332). 
12. Se aprobă actualizarea Listei privind codificarea regulamentelor FȘMSS și recodificarea 

acestora.    
13. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a revistei „Gymnasium-scientific journal of 

education, sports, and health” (nr. 320). 
14. Se aprobă structura revistei „Gymnasium-scientific journal of education, sports, and health”  (anexă 

la regulament). 
15. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a revistelor științifice studențești „Kinetostud” 

și „Voxstud” (nr. 321). 
16. Se aprobă structurile revistelor studențești „Kinetostud” și „Voxstud” (anexe la regulament). 

 
         

                Preşedinte CF,                                                                             
                        Decan,  

                      Conf.univ.dr. Alexe Dan-Iulian_____________           
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