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Ședințelor Consiliului Facultățiii de Inginerie  

Anul universitar 2019-2019 
 
 
14.10.2019 
Aprobarea îndrumătorilor de an și a coordonatorilor programelor de studii. 
Avizarea candidaților pentru funcția de director de departament. 
Aprobarea Responsabilului cu Asigurarea Calității și a componenței Comisiei Calității la 
nivelul Facultății de Inginerie 
Avizarea programului de desfășurare a manifestărilor științifice și a Planului de cercetare 
științifică pentru anul universitar 2019-2020. 
Aprobarea Comisiei de burse 
Aprobarea temelelor proiectelor de diplomă pentru absolvenții promoției 2020. 
 
25.11.2019 
Avizarea propunerilor de înființare a noi programe de studii. 
 
16.12.2019 
Aprobarea Criteriilor specifice pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor 
didactice în cadrul Facultății de Inginerie 
Aprobarea Metodologia de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Inginerie în 
anul universitar 2020-2021 
Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al Facultății de Inginerie în anul 
2020. 
 
27.01.2020 
Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor universitare  
Avizarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din statele de funcții ale 
departamentelor din cadrul Facultății de Inginerie în semestrul II al anului universitar 2019-
2020 
 
24.02.2020 
Avizarea Raportului Decanului privind starea Facultății de Inginerie în anul 2019. 
Avizarea Raportului privind asigurarea calității la nivelul Facultății de Inginerie în anul 2019. 
Avizarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante 
Aprobarea temelelor lucrărilor de disertație pentru absolvenții studiilor universitare de master, 
promoția 2021. 
Avizarea Comisiei tehnice de admitre 
Aprobarea orarelor pentru semestrul al doilea al anului universitar 2019/2020 
 
29.03.2020 
Aprobarea tematicii și bibliografiei pentru examenele de diplomă 
Avizarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021: 
Avizarea Planurilor de învățământ valabile începând cu anul universitar 2019-2020 la nivelul 
Facultății de Inginerie. 
Aprobarea fișelor disciplinelor 
Aprobarea tematiciii pentru concursul de admitere, sesiunile iulie - septembrie 2020, la 
programele de studii universitare de master  
 



 
27.05.2020 
Avizarea comisiilor de concurs şi de contestaţii pentru posturile didactice scoase la concurs 
 
18.06.2020 
Repartizarea cifrei de școlarizare pe programe de studii 
 
15.07.2020 
Analiza promovabilității studenților. 
 
16.09.2020 
Aprobarea formațiunilor de studii. 
Aprobarea statelor de funcții. 
Aprobarea inmatriculărilor, exmatriculărilor, reluărilor de studii, intrărilor în an de extensie. 
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