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                                                                                                                         Nr. 3 din 23 iunie 2016 
 
1. Se va instala programul QTravel Cloud pentru instruirea studenţilor de la programele de studii 
IMAPA si IMIT. Pentru modul de accesare si operare sau alte informaţii, cadrele didactice 
beneficiare ale acestui soft pot lua legatura cu responsabilii numiţi in vederea instalării. 
 
Răspunde: prof. univ. dr. ing. Gaceu Liviu, şef. lucr. dr. ing. Hodîrnău Marius. 
Termen: 15 iulie 2016  
 
2. Pentru buna desfăşurare a activităţilor de practică, Consiliul Facultăţii confirmă următorii 
responsabili pe programe de studii: 
           Conf. dr. ing. Ioana Sonia COMĂNESCU – IMAPA; 
              Şef. lucr. dr. ing. Marius HODÎRNĂU – MIAIA; 
              Şef. lucr. dr. jur. Diana FORIŞ  - IMIT; 
              Şef. lucr. dr. med. vet. Dorin ENACHE – CEPA; 
              Şef. lucr. dr. ing. Daniel DĂNILĂ – EPI; 
              Asist. dr. ing. Nicolae ORMENIŞAN – IPA; 
 
              
Răspunde: Prodecan responsabil de activitatea studenţilor, Director de departament. 
Termen: permanent. 
 
3. În perioada sesiunii de admitere 2016 nu se vor aproba cereri pentru deplasări. Întreg 
personalul facultăţii va fi angrenat in activităţi spăecifice admiterii. 
 
Răspunde: Directorul departamentului, Decanul. 
 
4. Pentru perioada iulie – septembrie facultatea are la dispozitie 1000 de lei pentru materiale 
consumabile. Se va întocmi necesarul de materiale. 
 
Răspunde: Secretar şef facultate, secretar departament 
Termen: 30 iunie 2016 
 
5. Pentru consumabilele specifice admiterii se aloca suma de 1000 de lei. Se vor stabili 
imprimantele necesare pentru achiziţionarea ( reumplerea) cartuşelor. 
 
Răspunde: Secretar comisie admitere, Decan. 
Termen: 30 iunie 2016 
 
6. Se constituie o echipă de informare şi instruire a colectivului departamentului în vederea 
propunerii unor  proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internationale compusă din:  

1. Prof. dr. ing. hab. Gaceu Liviu; 
2. Conf. dr. ing. Comănescu Ioana- Sonia. 

Termen: permanent 
 
7. Se va reface avizierul cu activităţi specifice facultăţii noastre ( amplasat lângă arhiva facultăţii). 
 



Răspunde: Prodecan responsabil de activitatea studenţilor. 
Termen: 15 iulie 2016 
 
8. Pentru buna desfăşurare a sesiunii examenelor de diplomă şi de disertaţie, secretarii comisiilor de 
examen vor lua legatura din timp cu membrii comisiilor respective şi vor ridica documentele ce 
urmeaza a fi completate. Preşedinţii şi membrii comisiilor sunt obligaţi prin lege să fie prezenţi. 
Nu se acceptă deplasări în nici un scop în perioada desfăşurării acestor examene. 
 
Răspunde: Directorul departamentului, Decanul 
Termen: perioada sesiunile examenelor de diplomă şi disertaţie 
 
 

 
 
                                                                                    Decan,  
                                                                Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS 

                                                                          


