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HOTĂRÂREA BIROULUI SENATULUI NR. 116 
din 20 martie 2020 

 
Nr. 116/20.03.2020 – Privind aprobarea unor măsuri referitoare la concursurile de selectare a decanilor 
pentru legislatura 2020 - 2024 
Având în vedere Hotărârea nr. 11/17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza 
evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, adresa nr. 8725/17.03.2020 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referatul nr. 6880/18.03.2020, Legea nr. 1 din 05.01.2011, a Educaţiei 
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 18 din 10.01.2011, Carta Universităţii, Ediţia 4, Revizia 3, aprobată în Şedinţa Senatului 
din data de 19.01.2018, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, REG.05, procesul-verbal al Şedinţei electronice a Biroului Senatului 
nr. 7019/20.03.2020, Hotărârea Senatului nr. 79/03.03.2020 privind alegerea Preşedintelui Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
BIROUL SENATULUI UNIVERSITĂŢII 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri referitoare la concursurile de selectare a decanilor pentru 
legislatura 2020 – 2024: 

(1) Sistarea, începând cu data de 23.03.2020, a activităţilor prevăzute în calendarul validat 
pentru selectarea decanilor. 

(2) Continuarea procesului de selectare a decanilor, de la etapa de avizare a candidaturilor în 
Consiliile facultăţilor, la o dată care va fi permisă de reglementările autorităţilor care 
gestionează prevenirea şi monitorizarea infecţiei cu virusul COVID-19. În acest sens, se va 
stabili un nou calendar al concursului de selecţie a decanilor pentru mandatul 2020 – 2024. 

(3) În perioada următoare, se vor propune Decanii interimari, care vor coordona activitatea 
facultăţilor începând cu data de 05.04.2020. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre a fost redactată pe 1 (una) pagină şi conţine 2 (două) articole. 

(2) Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale, transmise la 
Secretariatul Tehnic al Senatului şi Rectorat. 

(3) Secretariatul tehnic al Senatului va transmite câte o copie a prezentei hotărâri la 6 
prorectorate, CSUD, 11 facultăţi, Direcţia Generală – Administrativă şi Direcţia Resurse Umane. 
 
         Preşedinte Senat, 

Prof.univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU 
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              Şef lucr.dr.ing. Daniel TOMA 
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