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1. Se supune spre aprobarea Senatului Raportul de autoevaluare a Şcolii Doctorale
lnterdisclplinare (Anexa 1). Observaţiile se transmit la adresa director-sdi@unitbv.ro, până
la data 4.07.2016.

Răspund: Comisia de evaluare, Directorul SOI, Directorul CSUD, Prorectorul cu
activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea. Rectorul

Anexe

Anexa 1

2. În perioada 01.08.2016- 31.08.2016 programul de permanenţă pentru decanate, serviciile
din Rectorat şi Cabinet Rectorului este Între orele 900_1300.Decanatele şi Serviciile din
Rectorat vor stabili persoanele desemnate să asigure permanenţa şi le vor comunica la
Cabinetul Prorectorului cu relaţiile publice până miercuri, 13.07.2016, ora 1400.

Răspund: Decanii facultăţilor, Şefii serviciilor şi birourilor, Prorectorul cu relaţiile
publice -

Raportul de
autoevaluare a
Şcolii Doctorale
Interdisciplinare

3. În conformitate cu Regulamentul programului "Serviciul În folosul UnitBv" aprobat prin HCA
nr 78/2015, facultăţile vor transmite la Prorectoratul cu relaţiile publice fişa de pontaj,
conform modelului existent pe portal, până la data de 22.07.2016.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice

4. În mandatul instituţional 2016-2020, până la aprobarea de către Senatul Universităţii a
modificărilor regulamentare În baza modificării Cartei Universitare, se solicită Consiliilor
Facultăţilor ca până la proxima şedinţa de Senat să aprobe şi să comunice Prorectoratului cu
Relaţiile Publice componenţa Comisiilor de analiză disciplinară În structura de 3 membrii
(dintre care se va indica reprezentantul care are mandat de la organizaţia sindicală) În grad
didactic de profesor universitar (cu excepţia reprezentantului organizaţiei sindicale), În
vederea supunerii spre aprobarea Senatului şi numirii prin ordin al rectorului, conform art.314
alin.3 lit.a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice
Termen: 04.07.2016

Informări

A fost publicat În Monitorul Oficial următorul act normativ, disponibil pe portal:
1. HG nr.449 din 22.06.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, publicată În MO
nr.473/24.06.2016.
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