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1. S-au aprobaat referatul 7598, privinnd conținutu
ul dosarului pentru însscrierea la concursul
dde ocupare a posturilorr didactice vvacante. Referatul are și
ș varianta îîn limba eng
gleză.
2. S-a aprobatt referatul 7596, prin caare Serviciu
ul de resursee umane preezintă textu
ul care se
vva da publiccității în preesa scrisă, ppentru anunțțarea scoateerii posturiloor didacticee vacante
lla concurs, în semestrrul al II-leaa al anuluii universitarr 2014-20115. Referatu
ul are și
vvarianta în limba
l
engleeză (UBc 76610).
3. S-a luat cuunoștință dee Ordinul m
ministrului fondurilor europene ((OMFE) 86
60 (UBc
77430) pentrru aprobareaa Ghidului solicitantulu
ui pentru ceererea de prropuneri de proiecte
nnr. 187 „Spprijin pentru
u doctoranzzi” și pentru
u cererea dee propuneri de proiectee nr. 188
„„Oportunităăți integratee de diminuuare a părăsiirii timpuriii a școlii”, aambele cu finanțare
f
eeuropeană. Ordinul estte însoțit dee Anexele 1-2,
1 înregistrate cu nr. 7431, întru
ucât este
uun alt Moniitor Oficial.
4. S-a luat cunnoștință de OMFE
O
883 (UBc 7759
9) pentru aprobarea Ghhidului soliccitantului
ppentru cereerea de prop
puneri de pproiecte nr. 189 ”Stagii de practiccă pentru sttudenți”,
ffinanțat dinn fonduri eurropene.
5. S-a aprobatt documenttul 7637, pprivind Obieectivele DIIDIFR în ddomeniul sistemului
iintegrat de managemen
m
nt pentru annul 2015 și indicatorii
i
de
d performaanță corespu
unzători.
6. S-a aprobatt referatul 7708,
7
prin care domnu
ul director Drugă soliccită înființaarea unei
ccomisii caree să analizeeze cauzele pproblemelo
or de funcțio
onare ale serrviciului dee internet
îîn Campusuul Mărășeșști. Comisiaa va fi form
mată din: conf.univ.dr
c
r. Marcela-Cornelia
D
Danu – proorector, ing.. Ioan-Cipriian Drugă – DGA, ing
g. Maricel-C
Constantin Olătuc
O
–
șșef SICD șii 2-4 specialliști IT. Dom
mnul rectorr solicită dom
mnului decaan Schnako
ovszky și
ddomnului decan Tălm
maciu să desemneze câte doi specialiști până la sfârșitul
ssăptămânii. Domnul reector prezinntă regimul de funcțion
nare a internnetului la in
nstituțiile
dde învățămâânt superiorr străinătatee, pe care le-a vizitat. Există
E
un coontrol foartee strict al
aaccesului înn rețelele prroprii, cu liimitări de viteză
v
și capacitate. Rappoartele carre afirmă
ccă Româniaa este în top
p în ceea cee privește viteza
v
intern
netului sunt adevărate. Ceea ce
nnouă ne lipssește este sttructurarea șși actualizarrea informaațiilor.
7. Se consemnnează omiteerea din procesul-verbaal al ședinței de CA dinn data 23.04
4.2015, a
aaprobării reeferatului 6895, privinnd constituirrea comisieei CEAC laa nivelul Co
olegiului
T
Terțiar al Universități.
U
8. Se consem
mnează omiterea din procesul-v
verbal al ședinței
ș
dee Ca din data de
223.04.2015, a aprobăriii referatuluui 6896, prrivind consttituirea Com
misiilor mettodice la
C
Colegiul Teerțiar al Uniiversității.
Preșședintele Coonsiliului dee Administrrație,
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