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Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

      Luna  februarie 2020 

 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.780 din 07.02.2020 privind 

aprobarea funcționării a două programe postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.821 din 10.02.2020 privind 

aprobarea modernizării soluției tehnice prin care Team One Professional Services 

furnizează servicii VDS prin instalarea unor echipamente IT în incinta Nodului de 

Comunicații din cadrul Pavilionului Mecanizare și a unui electrogenerator cu 

automatizare care va fi instalat în exteriorul Pavilionului Mecanizare.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1822 din 10.02.2020 cu privire la 

aprobarea reciclării echipamentelor UPS SOCOMEC NETYS 7 KVA și UPS NEWAVE 

POWERSCALE 3/3 10KVA, defecte, și înlocuirea în mod gratuit cu un echipament UPS 

model TECNOWARE EVO DSP 3000VA.  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.188 din 17.02.2020 cu privire la 

acordarea unor burse din venituri proprii studenților din anii II-IV – studii în limba 

engleză. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.529 din 21.02.2020 privind avizarea 

posturilor didactice care vor fi scoase la concurs în sem.  II, anul universitar 2019/2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.529 a din 21.02.2020 privind 

avizarea posturilor pentru examenului de promovare în cariera didactică,   în sem. II, anul 

univ. 2019-2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.529 b din 21.02.2020 privind 

avizarea posturilor de cercetător științific care vor fi scoase la concurs în sem. II, anul univ 

2019-2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.529 c  din 21.02.2020 cu privire la 

avizarea  numărului şi a cuantumului burselor de performanță și de merit ce se vor acorda 

studenților în sem. II, anul univ. 2019-2020. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.529 d din 21.02.2020 privind 

avizarea calendarului  desfășurării concursului pentru funcția de Director CSUD. 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.  2.529 e din 21.02.2020 privind 

ajustarea calendarului alegerilor pentru mandatul 2020-2024, urmare a schimbării datei 

concursului  pentru director CSUD, prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 

României. 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Viorica Cazacu 
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