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1. S-a aprobaat referatul 21613, priin care Facultatea dee Litere proopune scoaaterea la
c
concurs,
în
n semestrull I al anului universsitar 2015-22016, a urrmătoarelor posturi
d
didactice
du
upă cum urrmează. Deepartamentuul de limbi și literaturii străine. Poziția 2,
p
profesor,
cu
c disciplinnele: Limbba englezăă contempo
orană (Lexxicologie), Practici
d
discursive;
Interacțiunii verbale, Prragmatica discursului
d
c
conversațion
nal, Limba engleză.
P
Practici
de comunicaree autoreferen
nțială, Curss practic lim
mba engleză – comunicaare orală
ș scrisă III. Poziția 9,
și
9 conferențțiar, cu dissciplinele: Literatura
L
e
engleză
(Pooetică și
p
poezie
mod
dernă și coontemporan
nă), Literatuura englezăă (Literaturra veche, literatura
l
R
Renașterii
și perioadaa Barocă), Naratologgie, Literatuura americană, Istoriaa limbii
e
engleze,
Coonstrucții discursive
d
ale
a identitățții, Practici discursivee în mediull virtual.
D
Departamen
ntul de lim
mba și literaatura româână și științțe ale com
municării. Pooziția 2,
p
profesor,
cu
u disciplineele: Relații publice șii responsabilitate sociaală, Relații publice
i
internaționa
ale, Istoria construcțieei europenee, Istoria ecconomiei euuropene. Pooziția 7,
c
conferențiar
r, cu discciplinele: Tehnici
T
dee argumenntare, Pragmatica disscursului
p
publicitar,
Manipularee și persuaasiune, Praactici discuursive în dezbaterile
d
publice,
C
Comunicare
e gestuală. Poziția 8,, conferențțiar, cu dissciplinele: Istoria
I
cam
mpaniilor
e
electorale
M
de cercetare în relații publice,
în Româniia, Social Media, Metode
C
Comunicare
e politică, Marketing
M
politic.
p
Poziiția 19, lectoor, cu discip
plinele: Intrroducere
î științele comunicăriii, Introduceere în sistem
în
mul mass-m
media, Semiotică, Comuunicarea
c presa, Comunicarre intercultturală și discursul
cu
d
a
alterității,
S
Semiotică
aplicată:
c
comunicare
e vizuală, Liimba franceeză.
2. S-a aprobaat referatul 21842, priin care Faccultatea de Științe proopune scoaaterea la
c
concurs
a următoarelor
u
r posturile didactice.
d
D
Departament
tul de mateematică, infoormatică
ș științele educației.
și
e
P
Poziția
10, conferențiar
c
r, cu disciplinele: Logiică computaațională,
A
Algoritmi
paraleli
p
și distribuiți, Tehnici avansate
a
dee programaare, Criptoggrafie și
s
securitatea
sistemelor,, Introducerre în metoodologia cerrcetării știiințifice. Pozziția 23,
l
lector,
cu disciplinelee: Ecuații cu derivatee parțiale, Complemeente de maatematici
ș
școlare,
Annaliză matem
matică, Maatematici sppeciale, Mattematici aplicate în ecconomie.
D
Departamen
ntul de biollogie, ecolo
ogie și proteecția mediuului. Pozițiaa 4, conferențiar, cu
d
disciplinele
e: Sistemattica neverrtebratelor I (metazooare inferiioare), Sistematica
n
nevertebrate
elor II (m
metazoare suuperioare), Entomolog
gie, Biolog
gia neverteebratelor,
M
Monitorizar
rea nevertebbratelor acvvatice.
propune
3. S-a aprobaat referatul 21700, prrin care Faacultatea dee Științe Economice
E
s
scoaterea
laa concurs a următoarellor posturi didactice. Departamen
D
ntul de markketing și
m
managemen
nt. Poziția 9,
9 conferențțiar, cu discciplinele: Trranzacții intternaționalee și piețe
d capital, Managem
de
mentul invvestițiilor și achizițiilor publicce, Managgementul
p
producției,
Managemeentul serviciiilor, Tehnicci de negocciere/ Comu
unicare și negociere
c
comercială,
, Tehnici de negociere, Management
M
tul proiectelor în afaceri.
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Departamentul de contabilitate, audit și analiză economică-financiară. Poziția 11,
lector universitar, cu disciplinele: Prețuri și concurență, Instituții de credit, Drept
comunitar (UE), Drepturi afacerilor, Drept societar, Dreptul muncii, Dreptul
proprietății industriale și intelectuale, Norme de drept și principii ale comunicării,
Macroeconomie, Microeconomie.
4. S-a aprobat Situația financiară definitivă a Universității pe luna septembrie,
înregistrată cu nr. 21614. Domnul rector informează că se vor stabili lucrările cele mai
urgente pentru cheltuirea banilor primiți la investiții. Toate lucrările se vor face
conform legii. Avem proiecte europene și pe care le derulăm, cu eforturi substanțiale,
în condițiile în care alte universități au renunțat. Nu vom plăti nici un fel de penalități
pentru greșelile altora.
5. S-au aprobat situațiile financiare ale facultăților pe luna septembrie, înregistrate cu
numerele: 21684 – Facultatea de Inginerie, 21322 – DPPD.
6. S-a luat cunoștință de OMFE 2808 (UBc 21152) privind aprobarea Ghidului
solicitantului pentru Programul operațional „Asistență tehnică 2014-2020”.
7. S-a luat cunoștință de OMFE 2802 (UBc 21494) privind regimul de depunere a
cererilor de rambursare de către beneficiarii programului operațional sectorial
„Dezvoltarea resurselor umane”, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea
evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.
8. S-a luat cunoștință de adresa 21513, prin care Ministerul Fondurilor Europene ne
transmite Instrucțiunea 112/20.10.2015, privind termenele limită de depunere a
cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului
Operațional de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
9. S-a luat cunoștință de adresa 21373, prin care MECȘ ne informează că se aprobă
transformarea a 10 locuri pentru studii universitare de master în 3 locuri fără bursă
pentru studii universitare de doctorat.
10. S-a aprobat referatul 21504, prin care Școala de Studii Doctorale propune doctoranzii
care vor ocupa aceste 3 locuri, fără bursă, suplimentate de Minister.
11. S-a aprobat referatul 21638, prin care secretarul-șef propune sumele și graficul pentru
acordarea burselor studenților români pentru semestrul I, în conformitate cu
informațiile primite de la Serviciul contabilitate.
12. S-a aprobat numărul de gradații de merit, care se vor acorda începând cu data de
01.10.2015, și distribuția acestora pe departamente, conform Situației prezentate de
Serviciul resurse umane, înregistrată cu nr. 21580. Acestea sunt: IMSI – 1, ESC – 1,
ICA – 1, LLRSC – 1, MISE – 1, BEPM – 1, CAAEF – 1, EFPS – 1, KINETO – 1,
DPPD – 1. Domnul rector atenționează că sunt universități care nu mai acordă gradații
de merit.
13. S-a aprobat referatul 21185, prin care domnul director Drugă propune păstrarea
tarifelor de închiriere aprobate pentru anul universitar 2014-2015 și în anul 20152016.
14. S-a luat cunoștință de OMEȘ 5439/07.10.2015 (UBc 21630) pentru modificarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/2011.
15. S-a aprobat referatul 21633, prin care doamna prorector Buzoianu propune Buletinul
informativ pe luna septembrie 2015.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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