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1. Începând cu 01.07.2014 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflată la dispoziţia directorilor
de proiecte, pentru anii anteriori, până În anul 2013 inclusiv. Cuantumul este de 30% din regia
aferentă fiecărui proiect implementat, calculată pentru sumele încasate.

Răspund: Directorii de proiecte şi granturi, Birou de management al proiectelor, Prorectorul
cu activitatea de cercetare şi informatizare

2. În conformitate cu Deciziile Rectorului din 3.10.2012 şi 4.11.2013, directorii/ coordonatorii de
proiecte, cadre didactice titulare şi cercetători, care depun propuneri de proiecte de cercetare În
competiţii naţionale sau internaţionale, sunt premiaţi pentru propunerile care au obţinut
minimum 75 de puncte, astfel:

• 1) pentru proiecte tip PCCA, 1500 lei/proiect pentru propunerile in care universitatea
este coordonator şi 500 lei/proiect pentru propunerile În care universitatea este
partener;

• 2) pentru proiectele H2020, 2000 lei/proiect pentru propunerile În care universitatea
este coordonator şi 1500 lei/proiect pentru propunerile În care universitatea este
partener;

• 3) pentru proiecte tip TE, 750 lei/proiect;
• 4) pentru proiecte tip PD RU cu mentor din universitate, 300 lei/proiect.

Beneficiarii pot opta pentru utilizarea acestor sume sau pentru alocarea punctajului FRACS
aferent propunerii.

Răspund: Biroul de management al proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare şi
informatizare, Rectorul

3. Începând cu anul universitar 2014-2015, pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice de
conferenţiar şi profesor, se modifică criteriul (b) referitor la contracte din HCA 41/3.12.2013,
care va avea următorul text:
b. Conferenţiar şi profesor:

• Vizibilitate naţională/internaţională semnificativă În revistele ISI Thompson ca prim autor
şi coautor ŞI

• Propunere de proiect depusă În calitate de coordonator În competiţiile naţionale sau
Horizon 2020 În ultimele 12 luni SAU

• Obţinerea abilitării de a conduce doctorat SAU
• Proiect câştigat În competiţiile naţionale, FP7 sau Horizon 2020 din ultimele 36 luni În

calitate de coordonator sau responsabil UTBv (nu membru În echipă), dacă valoarea
bugetului UTBv este mai mare de 100.000 Euro SAU

• Contract cu terţi cu cel puţin 10.000 Euro Încasaţi În ultimele 36 luni SAU
• Monografie de autor publicată În editură internaţională de circulaţie mondială (Springer,

Eisevier, Word Scientific, Birckhouse, John Wiley & Sons, Taylor and Francis Cambridge
University Press r Central European University Press , Columbia University Press r Cornell
University Press r Duke University Press , Harvard University Press , McGill-Queen's
University Press r Oxford University Press , Princeton University Press , Rutgers University
Press r Stanford University Press , University of Chicago Press , University of Pennsylvania
Press r Yale University Press , Ashgate Publishing , Berg, Brill , Cambridge Scholars , C. H.
Beck, John Benjamins, Kluwer, Palgrave Macmillan , Peter Lang , PUF, Rodopi, Routledge ,
Sage) SAU

• Cel puţin două articole ISI În reviste cu SRI > 0,7 În ultimele 12 luni.
Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea de cercetare şi inform atizare,
Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul.
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5. Se supune Senatului spre aprobare varianta revizuită a documentelor privind modul de
desfăşurare a mobilităţilor În cadrul Programului european Eramsus+, actualizate În conformitate
cu noul program Erasmus+ şi avizate de Comitetul de management al BPCDEFPal UTBv În şedinţa
din data de 3.07.2014.

Răspund: BPCDEFPal UTBv, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea
calităţii

Anexe

ANEXA 1

6. Se supune Senatului spre aprobare varianta revizuită a Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea căminelor studenţeşti (Anexa 1).

Răspund: Şeful serviciului cămine, Directorul generol administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-culturat

Regulamentul
privind organizarea
şi funcţionarea
căminelor
studenţeşti

7. Începând cu 7.07.2014, solicitările de sprijin financiar (deplasări la conferinţe, la diferite
competiţii, expediţii, susţinerea manifestărilor cultural-artistice şi sportive etc.) destinate
studenţilor şi aprobate de conducerea universităţii nu vor fi operate de către Direcţia financiar-
contabilă, fără viza de Înregistrare de la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural.

Răspund: Directorul financiar-contabil, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic
şi socio-culturot, Rectorul

8. Cele 2 cantine - restaurant din complexurile studenţeşti Memorandului şi Colina Universităţii vor
fi Închise În perioada 21.07.2014 - 08.09.2014.

Răspund: Şeful Serviciului cantine-restaurant, Directorul general administrativ, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultura!

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Legea nr 78/24.06.2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru Îngrijirea sănătăţii copilului, publicat În

MO nr 469/26.06.2014;
2. OUG nr 49 din 26.06.2014 privind instituirea unor măsuri În domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea

unor acte normative, publicat În MO nr 486/30.06.2014;
3. Legea nr 91/01.07.2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru Îngrijirea sănătăţii copilului, publicat În

MO nr 496/03.07.2014;
4. OUG nr.Sl din 28.06.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, publicata in MO nr.486/30.06.2014.


