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1. Începând cu anul 2020 se desfășoară programul intern "Participarea la manifestări 
științifice în străinătate" în cadrul căruia cadrele didactice (cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată și durată determinată) și cercetătorii titulari (finanțați din fondurile 
universității) au la dispoziție 1.000 euro pentru participarea la evenimente științifice 
organizate în străinătate. Suma se acordă dacă există dovada acceptării lucrării pentru 
prezentare și se alocă unui singur autor pe lucrare prezentată. Cheltuielile necesare 
deplasării (ex.: achiziție bilete de avion, plată taxă participare etc.) se desfășoară prin 
serviciile specializate ale universității. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se aprobă Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării 
Sistemului de Control Managerial și Echipa de gestionare a riscurilor, în conformitate cu 
ordinul pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice                
nr. 600/2018. (Anexa 1)  
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Directorul General Administrativ, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

3. Pentru anul universitar 2019-2020, Consiliile facultăților pot face propuneri pentru susținerea 
financiară a realizării unor lucrări de licență/disertații/proiecte de diplomă de excepție. 
Propunerile facultăților vor fi înaintate conform machetei din Anexa 2. Fiecare facultate 
poate face maximum trei propuneri, pentru un buget maxim de 10.000 lei/propunere 
(cheltuieli eligibile, exclusiv manoperă). Propunerile vor fi predate în format lectric la 
Prorectorul cu Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural. Vor fi finanțate 
maxim 12 propuneri, în ordinea punctajului obținut. Autorii proiectelor finanțate au 
obligația să prezinte rezultatele obținute la evenimentul AFCO 2020. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și 
socio-cultural, Rectorul 
Termen de predare propuneri: 23 .01.2020 
Anunțarea rezultatelor: februarie 2020 
 

4. Pentru evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul competiției Proiectul meu de 
diploma/disertație, ediția 2020, se va constitui comisia de analiza formată din:  

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU  - președinte: 
Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU  - membru; 
Prof. dr. Bianca TESCAȘIU – membru; 
Student Andrei CURTA, grupul TSG – membru.  

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  
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5. Pentru anul universitar 2019 - 2020, sesiunea cercurilor stiintifice studentesti - 5C55
, I I I

2020 ,?i evenimentul Absolventii in fata companiilor - AFCO 2020, se vor desfasura

conform calendarelor prezentate in Anexa 3.
Raspund coordonatorii structurilor TS6, BRME, ClCOCAlumni, SAS; Decanii faculta,ttior;

Secretarul set, Directorul economic, Prorectorul cu studentii si legtitur« cu mediul economic
?i socio-cuttursl, Rectorul

Anexa3
Calendarul AFCO,

SCSS2020

6. 5tudentul Adrian Barbu de la facultatea IE5C - Electronica aplicata, va ocupa pozitia de

administrator al postului de radio studentesc Radio Campus Transilvania - RCT.

Raspund: Membriigrupului TS6,Directorul general administrativ, Prorectorul cu studentiisi
legatura cu mediul economic ?i socio-cultural

l.egislatie

Au fost publicate in MO urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. OG nr. 74 din 10.12.2019 pentru modificarea ,?icompletarea OG nr. 18/2009 privind organizarea ,?ifinantarea rezidentiatului, precum ,?i

pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in MO nr. 997/11.12.2019;

2. OMS nr. 1878 din 16.12.2019 pentru modificarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezideritiat pe loc ,?i pe post in

rnedicina, rnedicina dentara ,?i farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, aprobata prin OMS nr. 1670/2019, publicata in MO nr.
1010/16.12.2019;

3. OMS nr. 1879 din 16.12.2019 privind aprobarea criteriilor ,?iprocedurilor de acreditare ,?ireacreditare a unitatilor sanitare in care se pot

derula programe de rezidentiat, precum ,?i reglementarea unor rnasur: necesare aplicarii OG nr. 18/2009 privind organizarea ,?i

finantarea rezidentiatulul. publicata in MO nr. 1010/16.12.2019;

4. OMS nr. 1880 din 16.12.2019 pentru modificarea OMS nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale,

medico-dentare ,?ifarmaceutice pentru reteaua de asistenta rnedlcala, publlcata in MO nr. 1010/16.12.2019;

5. OMS nr. 1881 din 16.12.2019 privind suplimentarea cifrei de scoiarizare pentru rezidentlat cu un nurnar de 2448 locuri, pentru anul

universitar 2019-2020, aferent absolventilor de rnedicina, medicina dentara ,?ifarmacie care au obtinut punctajul minim de promovare;
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