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1.

Avand In vedere derularea programului Granturi pentru tinerii cercetatori 2017 (HCA 22/05.04.2017),
In acord cu prevederile contractuale (art.2
contracts). este Imputernicit
Prorectorul cu cercetarea ~tiintifica
~i
informatizarea ca In baza analizei cererilor de prelungire a granturilor sa acorde
prelungirea duratei de implementare, prelungire ce nu poate depasi data de
31.12.2018. Prelungirea perioadei de implementare nu rnodifica celelalte
termene din contractul de finantare. Prorectorul cu cercetarea stiintifica si
informatizarea va informa, pan'a cel tarziu la 31.12.2018, Conslllul de
Administratie asupra listei centralizate cu granturile a caror durata initiala a fost
prelungita.
Raspund: Biroul de Managementul proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare !?tiintifica !?i
informatizarea, Rectorul

2.

Se aproba urrnatorul document din cadrul Sistemului de Management al
Calitatii: lnitierea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii (procedure
revizuita).
Raspund: Prorectorul cu internationalizarea universitatii !?i evaluarea calitatii, Prorectorul
activitatea didactica, Coordonatorul Biroului de asigurare a calitatii

3.

cu

Anexa 1
Calendarul de
desfasurare a
cornpetitiei pentru
Premiul anului Mobilitatea
Erasrnus-

Anexa 2
Regulamentul
privind acordarea
de burse ~i alte
forme de sprijin
material

Anexa 3
Hotararile Biroului
Consiliului de
Adrninistratie

Se aproba calendarul de desfasurare a cornpetitiei pentru Premiul anului Mobilitatea Erasmus- (Anexa 1).
Raspunde: Prorectorul cu internationalizarea universitatii !?ievaluarea calitatii

4.

In conformitate cu noile reglernentari legislative se supune spre aprobarea
Senatului Regulamentul privind acordarea de burse ~i alte forme de sprijin
material (Anexa 2).
Raspund: Presedintii comisiile de burse ale facultatilor, Secretar sef, Prorectorul cu studentii !?i
mediul socio-economic si cultural, Rectorul

5.

Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 3.

Legislatie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

OUG nr.52 din 28.06.2018

pentru modificarea ~i completarea

OG nr. 1812009

privind organizarea ~i finantarea

rezidentiatutui, publicata in MO nr.543/29.06.2018;
2.

Decizia ANSPDCP nr.128 din 22.06.2018 privind aprobarea formularului
datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

tipizat al notificarii de tncalcare a securitatii
privind protectia persoanelor fizice in ceea

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera drculatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei
95/46/CE

(Regulamentul general privind protectia datelor), publicata in MO nr.557103.07.2018;

formularul este folosit

de catre operatorii de date pentru notificarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal in cel mult 72 de ore de la
incident.
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