
ANEXA 2 
 

Activităti administrative, de reprezentare instituțională sau activități didactice în folosul Facultății sau/și Universității din 
București, altele decât cele cele recompensate prin salarii, plata cu ora sau indemnizația de conducere, altele decât cele aflate în 
norma didactica sau în contracte de muncă remunerate 
 

Nr. 
Crt
. 

Activitatea Nr. Ore 
max/an sau pe 
activitate 

Nr. de ore in anul Nr. Total 
ore 
validate  

Cine valideaza 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Promovare facultate in licee 
(de precizat liceele pentru 
fiecare an intr-un document 
atasat)  

Max 3 ore/liceu 
din Bucuresti si 
5 ore/liceu din 
afara 
Bucureștiului  

      Decanat 
Dir de 
departament 

2.  Contribuții la pregatirea 
Orarului  

-       Decanat 

3.  Contribuții la evaluarea on-
line 

-       Decanat 

4.  Pregătirea ștatelor pentru 
plata cu ora 

-       Carmen 
Donciu 

5.  Cluburi studentesti (de 
detaliat in document 
suplimentar) 

Max. 20 ore/an 
cu justificare (ce 
tip de activitate) 

      Decanat 
Departament 

6.  Coordonare programe 
master 

30 ore/an       Decanat 

7.  Pregatire dosare de 
acreditare/reacreditare 
ARACIS și la vizitele echipelor 
de evaluare (de precizat 
activitatile si programele 
pentru fiecare an) 

Maxim 30 
ore/an 

      Decanat 
Departamente 



8.  Targul educatiei 8 ore x 4 zile 
=32 ore/an 

      Decanat 

9.  Contribuții la realizarea 
materialelor promotionale 
pentru Facultate (brosura, 
site ) 

De detaliat  
/justificat 

      Decanat 

10.  Participare sedinte 
departament 

1.5 ore x 10 
sedinte= Maxim 
15 ore/an 

      Departamente 

11.  Participare la sedinte de 
Consiliu al Departamentului 

-       Departament 

12.  Participare sedinte de 
consiliu 

1,5  ore x 10 
sedinte = 15 ore 

      Decanat 

13.  Participare sedinte ale 
Biroului Consiliului Facultații 

1ore/sapt x 30 
sapt = max 30 
de ore/an 

      Decanat 

14.  Participare sedinte de Senat 
al UB 

3 ore/sedință x 
10/an = 60 
ore/an 

      Decanat 

15.  Participare sedinte comisii 
ale senatului UB 

 De justificat       Decanat 

16.  Participare la sedinte ale 
comisiilor Consiliului 
Facultatii 

2 ore x nr de 
sedinte efective  

      Decanat 

17.  Participare sesiunea de 
comunicari a studentilor 

8 ore/juriu/an 
pentru 
participare 
completa 

      Studentii 

18.  Participare la admitere  8 ore x 3zile= 24 
ore 

      Decanat 

19.  Participare la festivități de 3 ore/       Decanat 



absolvire eveniment 
pentru fiecare 
eveniment si 
fiecare sectie 

20.  Participare la balul Bobocilor 6 ore       Studentii 
21.  Participare la festivitatea de 

deschidere a anului  
universitar 

3 ore/ 
eveniment 

      Decanat 

22.  Participare la redactarea 
Raportului de Calitate  

Max 24 de 
ore/an  (cu 
justificare) 

      Decanat 

23.  Organizare de conferinte 
științifice  

-       Decanat sau 
departamente 

24.  Participare in redactia 
revistelor facultatii  

 De justificat 
pentru fiecare 
numar  

      Redactorul șef 

25.  Alte activitati in beneficiul 
facultatii (detaliati și 
justificați) 

       De precizat 
cine poate 
confirma 

26. Concursuri didactice        Decanat 

27. Zilele portilor deschise        Decanat 

28 Contributii la promovarea 
facultatii pe retelele social 
media 

De justificat 
orele declarate 

      Decanat 

 
 


