
 
                                                                                                                              Aprobat, 

CA  27 iulie 2022 

 

Minuta ședinței 

Consiliului de Administrație 

din data de 6 iulie 2022 

 

 

 

 

1. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din 6 iulie 2022. 

2. Se aprobă minuta CA din 22 iunie 2022. 

3. Se avizează Actul adițional la Regulamentul Consiliului de Administrație al Universității 

din București, cu modificări. 

4. Se avizează actualizarea Regulamentului privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul 

Universității din București. 

5. Se avizează propunerea Facultății de Fizică de intrare în lichidare a programului de studii 

universitare de licență Biofizică, conform doc. nr. 13996/01.07.2022. 

6. Se avizează propunerea Facultății de Chimie privind declanșarea procedurii de evaluare externă 

a programului de studii universitare de licență Chimie farmaceutică, domeniul Chimie, forma de 

învățământ IF, în vederea acreditării (propunerea de  autorizare privind funcționarea provizorie a 

fost făcută de ARACIS în data de 26.05.2016). 

7. Se avizează propunerea Facultății de Fizică privind Structura anului universitar pentru 

anul 2022-2023, conform doc. nr. 14076/04.07.2022. 

8. Se avizează propunerea Facultății de Biologie privind Structura anului universitar pentru 

anul 2022-2023, conform doc. nr. 13790/30.06.2022. 

9. Se avizează propunerea Facultății de Litere de modificare a Structurii anului universitar 

pentru anul 2022-2023, cu scopul adoptării unui calendar comun cu cel propus de 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, conform doc. nr. 13037/22.06.2022. 

10. Se avizează propunerea Facultății de Teologie Romano - Catolică privind Structura 

anului universitar pentru anul 2022-2023, conform doc. nr. 14150/04.07.2022. 

11. Se avizează solicitarea Facultății de Fizică privind organizarea unei sesiuni de restanțe 

pentru studenții din anii terminali de la programele de studii universitare de licență și 

masterat, în perioada 1-9 septembrie 2022, conform doc. nr. 14077/04.07.2022. 

12. Se avizează solicitarea Facultății de Administrație și Afaceri privind organizarea unei 

sesiuni de restanțe în luna septembrie, pentru studenții din anii terminali care au maxim 5 

restanțe, conform doc. nr. 13973/01.07.2022. 



 
13. Se avizează solicitarea Facultății de Geologie și Geofizică de susținere a examenului de 

finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2022, de către studentul străin Mata Fredy 

Americo da Costa, absolvent de studii universitare de masterat, promoția 2019-2021, 

conform doc. nr. 13697/29.06.2022. 

14. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine de acordare a unei burse 

extracurriculare în valoare de 1.000 lei, din fonduri facultății - admitere 2022, d-rei 

Denisa Berbece, studentă la programul de studii universitare de masterat, în anul II-lea, 

pentru serviciile de traducere cu ocazia ceremoniei DHC din 22.06.2022, conform doc. nr. 

14070/04.07.2022. 

15. Se aprobă solicitarea de scoatere la concurs a postului vacant de tehnician, pe durată 

determinată, în cadrul proiectului de cercetare „Cluster de excelență pentru cercetarea 

interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din 

București” (ACCENT), cod PNIII-1.2PDI-PFE-C1-2021, contract nr 41PFE/30.12.2021, 

manager de proiect, prof. dr. Carmen Chifiriuc, conform referat nr. 

3384DMPC/04.07.2022. 

16. Se aprobă solicitarea de scoatere la concurs a postului vacant de asistent de cercetare, pe durată 

determinată, în cadrul proiectului de cercetare PED 1965/2021, director de proiect Laurențiu 

Rozylowicz, conform ref. nr. 2940 DMPC/28.06.2022. 

17. Se aprobă solicitarea de scoatere la concurs a posturilor vacante de CSIII, pe durată 

determinată, în cadrul proiectului  PED 1965/2021, director de proiect Laurențiu Rozylowicz, 

conform referat nr. 2941 DMPC/28.06.2022. 

18.  Se aprobă propunerea de revizuire a Măsurilor privind flexibilizarea construirii normelor 

didactice, prin includerea activității de cercetare, cu modificări. 

19. Se aprobă propunerea Facultății de Geografie privind acordarea de sporuri salariale pentru 82 de 

cadre didactice, suma brută – 3500 lei/persoană,  din fondurile excedentare ale facultății pe anul 

2021, conform doc. nr. 13802/30.06.2022. 

20. Se aprobă solicitarea de acordare a unor creșteri salariale din fondul alocat prin FSS pentru 

personalul din facultăți care a contribuit la completarea bazei de date cu tezele de doctorat 

susținute la Universitatea din București în anii 1990-2016 – 4 lei brut / identificare teza de 

doctorat în biblioteca facultății și respectiv 6 lei brut / identificare teza de doctorat și volum 

publicat distinct. 

21. Se aprobă solicitarea Serviciului Achiziții Publice de delegare a doamnelor Buiculescu Rodica 

Ionela – Biroul Gestiune Contracte și Ivan Oana Angelica – Biroul Proceduri de Atribuire pe 

posturile de șef birou pentru perioada 7.07.2022 – 28.02.2023, conform doc. nr. 

13786/30.06.2022. 



 
22. Se aprobă Decizia privind eficientizarea activităților administrative care se derulează la nivelul 

Universității din București. 

23. Se aprobă Nota pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei naționale pentru prevenirea 

și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă 

perioadei 2021 – 2023, conform doc. nr. 14361/05.07.2022. 

24. Se informează cu privire la propunerea de încheiere a unui Acord de parteneriat între 

Primăria Municipiului București și mediul academic. 

25. Se informează cu privire la inițierea unui memorandum al instituțiilor de învățământ 

superior, de exceptare de la blocarea scoaterii posturilor la concurs. 

26. Se informează cu privire la câștigarea proiectului pe în cadrul investiției 16 – 

Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale 

viitorului, finanțat prin PNRR, urmând sa se facă contractări de servicii pe IT, investiții în 

infrastructura digitală a universităților și învestiții în formarea competențelor digitale ale 

studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ. 

 

 

 

 

 

 

Președinte al Consiliului de Administrație,                                       Secretar, 

                     Prof. dr. Marian Preda                                                      Clemansa Ciuciu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P./O.S./C.C./1 ex. 


