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1. Se propune Senatului pentru aprobare cuantumul sumelor alocate pentru Programul
sectorial Erasmus - acţiunea rnobllltătl, În anul universitar 2013-2014, conform
Contractului financiar Încheiat cu ANPCDEFP(Anexa 1).
Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Rectorul

2. Se propune Senatului spre aprobare componenţa comisiilor de specialişti
pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante publicate În MO
partea a III-a, nr. 277 din 19.07.2013. Calendarul desfăşurării concursului şi
informaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a concursului:
http://www.unitbv.ro/InfoPub/Posturiinconcurs/Posturididacticesidecercetare/Calend
arconcursurididacticesemII20 12_2013 .aspx.
Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea
didactică, Rectorul

3. Se propune Senatului spre aprobare calendarul concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2013-2014:

Înscrieri: 9-20.09.2013;
concursul de admitere: 21-28.09.2013;
afişarea rezultatelor - 30.09.2013;

Răspund: Directorul SDI, Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea,
Rectorul

4. Pentru punerea În aplicare, În condiţii optime, a HCA 31/04.06.2013, punctul 5,
privind realizarea cardurilor de campus pentru studenţii anului I (licenţă, master,
doctorat), personalul bibliotecii va colabora pentru completarea şi corectarea
informaţiilor din baza de date cu secretarele şefe ale facultăţilor. În acest sens,
secretarele şefe sunt convocate luni 09.09.2013, la Aula Sergiu T. Chiriacescu, sala
UI7, ora 9.00, la o instruire/informare organizată de personalul bibliotecii.

Răspund: Directorul bibliotecii, Decanii facultăţilor, Secretarul şef al universităţii,
Prorectorul cu studenţii şi legăturo cu mediul economic şi socio - cultural

5. În vederea fluidizării procedurilor de achiziţie directă (produse şi servicii) din
următoarea perioadă şi ţinând cont de ridicarea pragurilor minime privind
posibilitatea derulării acestor proceduri, punctul 6 al HCA nr. 18 din 07.11.2012 se
suspendă temporar. Achiziţiile se vor face pe baza analizei mai multor oferte.

Răspund: Coordonatorul Biroului de achiziţii, Directorul tehnico - administrativ,
Rectorul
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6. Se aprobă revizuirea procedurii Iniţierea, monitorizarea şi evaluarea programelor de
studii şi a anexelor. Documentele sunt disponibile pe pagina web a Biroului de
Asigurare a calităţii.

Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică

7. Pe perioada lunii august, comisiile de admitere pe facultate şi secretariatele
facultăţilor vor asigura condiţiile necesare pentru derularea activităţilor din fazele 1-
27.08.2013.

Răspund: Decanii facultăţilor, Comisia Centrală de Admitere

8. În perioada 29.07.2013- 30.08.2013 programul de permanenţă pentru decanate şi
serviciile din Rectorat este Între orele 900_1300 şi la Cabinetul Rectorului Între orele
900_1400

. Decanatele şi Serviciile din Rectorat vor stabili persoanele desemnate să
asigure permanenţa şi le vor comunica la Cabinetul prorectorului cu relaţiile publice
până miercuri, 24.07.2013, ora 1400.

Răspund: Decanii facultăţilor, Şefii serviciilor şi birourilor, Prorector cu relaţiile
publice şi promovarea imaginii universităţii

9. Pe perioada vacanţei universitare, Consiliul de Administraţie Îşi deleagă atribuţiile şi
competenţele Biroului Consiliului de Administraţie, conform art.20 alinA din Carta
Universităţii.

Răspunde: Rectorul

10. Statele de funcţii vor fi transmise la Prorectoratul cu activitatea didactică de către
decanii facultăţilor, la propunerea directorilor de departament.

Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu
activitatea didactică

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii, următoarele acte normative:
• Ordinul nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9,18,19,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34

şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare

• Posturile scoase la concurs de MEN (MO 277 din 19 iulie 2013).


