
 
                                                        Minuta ședinței                                  Aprobat   CA  

                                                  Consiliului de Administrație                  7 decembrie 2022 

din data de 23 noiembrie 2022 

 

 

1. Se aprobă Minuta CA din 2  noiembrie 2022. 

2. Se aprobă Acordul cadru de colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară  „Carol I” și 

încheierea Contractului de comodat, cu titlu gratuit  pentru folosința spațiile 

individualizate în Anexa 1, parte integrantă din contract. 

3. Se avizează propunerea Facultății de Științe Politice cu privire la structura calendarului 

examenelor și activităților didactice în anul universitar 2022/2023, conform doc. nr. 

24838/10.11.2022. 

4. Se avizează propunerea Facultății de Istorie cu privire la autorizarea provizorie a 

programului de studii universitare de licență Arheologie (în limba engleză), conform 

doc. nr. 25086/15.11.2022. 

5. Se avizează, cu o abținere, propunerea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării 

de respingere a solicitării d-nei Ureche Valentina Florentina, absolventă a programului 

de studii Comunicare și Relații Publice-ID,  de a susține examenul de finalizare a 

studiilor universitare de licență, la Universitatea „Ecologică” din București. 

6. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” privind 

desfășurarea activităților didactice în format mixt și modular, la programul de studii 

universitare de licență Teologie ortodoxă pastorală-extensie la Roma, conform aprobării 

din ședința BECA 21.11.2022. 

7. Se aprobă solicitările Facultății de Biologie și a Facultății de Litere privind îndreptarea 

unor erori materiale în planurile de învățământ, conform notelor justificative anexate. 

8. Se informează cu privire la situația evaluării programelor de studii universitare de 

licență și a domeniilor de studii universitare de masterat în anul universitar 2022/2023. 

9. Se informează cu privire la examenul de finalizare studii universitare. 

10. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) privind 

declanșarea procedurii de re-evaluare externă în vederea acreditării domeniului de studii 

universitare de doctorat Știința mediului, conform doc. nr. 25475/21.11.2022. 

11. Se aprobă propunerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) 

privind acordarea din bugetul CSUD, a unui număr de 36 burse sociale, în cuantum de 



 
750 lei/lună/student, pentru perioada octombrie 2022-septembrie 2023 și a unei burse 

sociale ocazionale de 750 lei ce se acordă o singură dată. 

12. Se aprobă referatul privind stabilirea regulilor de finanțare aplicabile deplasărilor 

internaționale din cadrul proiectelor Erasmus 2022-2027, conform doc. nr. 

BE+3980/10.11.2022. 

13. Se aprobă solicitarea Direcției Relații Internaționale de prelungire a termenului limită de 

înmatriculare a studenților internaționali la anul pregătitor de limba romană, în anul 

universitar 2022/2023, până la 15.12. 2022, conform referat nr. 

BCISS/CGP/409/11.11.2022. 

14. Se aprobă solicitarea Facultății de Administrație și Afaceri de acordare a unei burse 

extracurriculare, în valoare de 3300 lei, studentei Gheorghe Georgiana, care provine din 

centru plasament, conform doc. nr. 24757/9.11.2022. 

15. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de acordare a unei burse extracurriculare, din 

venituri extrabugetare CESI, pentru doctoranda Buhuș Diana-Valerica, în cuantum de 

500lei/lună, pentru perioada 1 ianuarie-31iulie 2023, conform doc. nr. 

24670/08.11.2022. 

16. Se aprobă solicitarea Editurii Universității din București de aprobare a trei burse pentru 

studentele Neculachi Alina, Vulcan Irina-Alexandra si Paraschiv Maria Alexandra, anul 

II, la programul de masterat „Teoria și practica editării” de la Facultatea de Litere, 

pentru activitatea de practica in cadrul Editurii. 

17. Se aprobă solicitarea  d-nei Moise Andreea Gabriela, studentă a Facultății de Limbi și 

Literaturi Străine, programul de studii universitare de masterat Studii culturale britanice, 

anul II, de acordare unei burse extracurriculare, în valoare de 550 euro, din fondurile 

rectoratului, pentru a acoperi costul participării la conferința organizată de Institutul de 

Cercetare al Limbilor Moderne de la Universitatea din Londra, din 13 ianuarie 2023. 

18. Se aprobă solicitarea Facultății de Filosofie de acordare a unei burse extracurriculare în 

cuantum de 1200 lei, acordată o singură dată din fondurile facultății, pentru dl. Adrian 

Manolache, ce a reprezentat Universitatea din București și Facultatea în cadrul Model of 

European Union Strasbourg (MEUS), în perioada 7-12 nov. 2022, conform doc. nr, 

25399/21.11.2022. 

19. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept de acordare  a 23 burse din „Moștenirea 

Constantin Stoicescu”, studenților merituoși și lipsiți de mijloace, în valoare totală de 

61.400 lei, conform doc. nr. 25155/16.11.2022. 



 
20. Se avizează propunerea Facultății de Litere privind organizarea și înscrierea în RNPP a 

programului de studii postuniversitare „Formarea personalului administrativ în 

instituțiile de educație”, conform doc. nr. 24682/08.11.2022. 

21. Se aprobă propunerea de scoatere la concurs a unui post vacant expert formator, în 

cadrul proiectului  „Start în carieră prin master didactic”, conf. doc. nr. 

24961/11.11.2022. 

22. Se aprobă propunerea de scoatere la concurs un  unui post vacant expert responsabil 

practică în cadrul proiectului ”De la student la antreprenor”- POCU 132525, conf. doc. 

25246/16.11.2022. 

23. Se aprobă propunerea Direcției Managementul Programelor de Cercetare de scoatere la 

concurs a postului vacant de referent de specialitate (S), din cadrul Serviciului 

Implementare Proiecte, conform doc. nr. 25394/21.11.2022. 

24. Se aprobă Decizia privind concursul de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 

01.01.2023 – 31.12.2027. 

25. Se aprobă Decizia privind stabilirea la data de 01.12.2022 a creșterilor salariale plătite 

din venituri proprii pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, angajat în cadrul 

Universității din București. 

26. Se aprobă Decizia de numire a dnei lector dr. Vlăsceanu Ana-Maria în funcția onorifică 

de consilier al Rectorului, pe probleme de legislația muncii, funcția nefiind remunerată. 

27. Se aprobă Decizia de planificare cadru privind concediul de odihnă pentru personalul 

didactic de predare conform Anexei 1. 

28. Se aprobă solicitarea privind desfășurarea de activități didactice în sistem de plata cu ora 

la alte universități, în anul universitar 2022/2023, conform tabelului anexat. 

29. Se aprobă solicitarea Direcției Spații de Învățământ de acordare a unei creșteri salariale 

de 900 lei dnei Cazacu Ștefania, tehnician în cadrul Facultății de Chimie, pentru 

gestionarea spațiilor facultății din Centrul de Chimie Organică ,,C D Nenițescu” al 

Academiei Române și imobilul Vila Noël. 

30. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept de scoatere  la concurs a unui post de referent, 

studii medii, necesar pentru activitățile Aulei Magna și ale facultății, pe perioadă 

nedeterminată, conform doc. nr. 24904/11.11.2022. 

31. Se aprobă solicitarea Direcției Relații Internaționale de scoatere la concurs a 2 posturi de 

referent (S), pe perioadă nedeterminată, conform doc. nr. 24903/11.11.2022. 



 
32. Se aprobă solicitarea Serviciului Întreținere și Reparații Curente de scoatere la concurs  a 

3 posturi: un post de electrician, normă întreagă, un post de zugrav, normă întreagă și un 

post de instalator, jumătate de normă, conform doc. nr. 24875/10.11.2022. 

33. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative Adjuncte – Infrastructură de 

scoatere la concurs a două posturi de Referent de specialitate cu studii superioare, 

conform doc. nr. 24938/11.11.2022. 

34. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative Adjuncte de transformare a 

postului de Director în post de Șef birou la Casa Universitarilor, conform doc. nr. 

24626/08.11.2022. 

35. Se aprobă propunerea privind delegarea d-nei Cărbunaru Silvia, pe funcția de Șef birou 

la Casa Universitarilor, conform doc. nr. 25451/21.11.2022. 

36. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative Adjuncte,de  delegare pe funcția 

de șef birou a d-lui Avram Ovidiu, în cadrul biroului administrativ al Grădinii Botanice, 

începând cu 01.12.2022, conform doc. nr. 24627/08.11.2022. 

37. Se aprobă propunerea Direcției Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare și Politici 

Publice privind delegarea d-lui Liviu Nițu pe funcția de șef birou Incluziune, Echitate și 

Egalitate de Șanse, acesta ocupând funcția de referent de specialitate în cadrul aceleași 

structuri. 

38. Se informează cu privire la concursul pentru furnizori de sesiuni de formare destinate 

personalului administrativ al Universității din București, în perioada aprilie-noiembrie 

2022. 

39. Se aprobă actualizarea Planului Anual al Achiziții Publice 2022. 

40. Se informează cu privire la Concertul de Crăciun susținut de Corul Universității din 

București. 

 

         Președinte al Consiliului de Administrație,                                          Secretar, 

                           Prof. dr. Marian Preda                                                      Clemansa Ciuciu  

 

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

 


