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1. Facultățile sunt solicitate să transmită propunerile pentru comisiile de licență/disertație 
desemnate de consiliile departamentelor şi ale facultăților pentru fiecare program de 
studii, pentru anul universitar 2013/2014 (sesiunile iulie 2014, respectiv februarie 2015), 
până marți, 08.04.2014, în format listat și semnat, la Prorectoratul cu activitatea 
didactică și electronic la adresa: prorector-didactic@unitbv.ro. 

Răspund: Directorii Departamentelor, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică 
 
 

2. Se aprobă următorul document din cadrul Sistemului de management al calității din 
universitate: Acoperirea activității didactice în regim plata cu ora. Documentul este 
disponibil pe pagina web a Biroului de asigurare a calității:  
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx 
 
 
 

3. Facultățile sunt solicitate să transmită la Biroul de marketing și imagine, până la data 
de 15.05.2014, imagini (fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structură, însoțite 
de un opis, în vederea actualizării bazei de date de la nivelul universității. 

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de marketing și imagine, 
Prorectorul cu relațiile publice 
 
 

4. Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze   
site-urile proprii în limba română și engleză. 

Termen: 01.05.2014 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor, 
Prorectorul cu relațiile publice 

 
 

5. În Anexa 1 sunt prezentate lucrările de licență / proiectele de diplomă care au fost 
selectate pentru finanțare, conform pct.5 din HCA nr. 44/22.01.2014. 

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, 
Rectorul 

 
6. Cadrele didactice titulare cu gradul didactic de: preparatori, asistenți şi şefi 

lucrări/lectori sunt convocate să participe la o întâlnire cu Rectorul universității, marți 
08.04.2014, ora 1330, în Aula Sergiu T. Chiriacescu (str. Iuliu Maniu nr. 41A). 

Răspund: Şefii de departament, Decanii facultăților, Rectorul 
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7. Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcţii de
conducere din universitate, precum şi persoanelor numite pe perioadă de interimat, că
au obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese aferente anului
2013 până la data de 15.05.2014 De asemenea, angajaţii cu funcţii de conducere şi
control din universitate, precum şi personalul angajat cu contract de muncă ce
administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe
sau din fonduri bugetare au obligaţia actualizării anuale a declaraţiilor de avere şi de
interese, termenul În acest caz fiind 15.05.2014. Reamintim, totodată că potrivit art. 4
alin. 1 din Legea nr. 176/2010 declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun În
termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii În funcţie. Machete declaraţiilor de
avere şi a celei de interese se găsesc pe site-ul instituţiei:
http://www.unitbv.ro/INFORMATIIPUBLICE/Deciaratiideavere/
InformatiireferitoarelaDecideavere.aspx, iar adeverinţele cu veniturile pe anul 2013 se
vor distribui la departamente şi servicii În perioada 9-17.04.2014. Declaraţiile de avere şi
cea de interese se depun personal la SRU (cam. 211 clădirea Rectorat- d-na Daniela
Velicu).

Informări

A fost publicat În Monitorul Oficial următorul act normativ, disponibil pe portal:
1. Legea nr.28/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice În anul 2014, precum şi alte măsuri În domeniul cheltuielilor publice, publicată În Monitorul Oficial
nr.201 din 21.03.2014


