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1. În urma demisiei colegului nostru ef. lucr. dr. ing. Hodîrn u Marius, membru al Consiliului
Facult ii, a fost numit d.l conf. dr. ing. Boian Nicolae plasat pe locul I ca membru supleant
în urma alegerilor din data de 10.12.2015.

spunde: Decan, Consiliul Facult ii
Termen: legislature 2016 - 2020

       2. Coordonatori numi i i aproba i pentru  diverse activit i din facultate sunt:

Nr.
crt Activitatea Nume i prenume

coordonator

1. Rela ia cu mediul economic i
socio-cultural

ef. lucr. dr. med vet. Dorin Valter ENACHE

2. Practic Conf. dr. ing. Cristina Maria CANJA

3. ALUMNI Prof. univ. dr. ing. Liviu GACEU

4. CICOC ef. lucr ri dr. med. vet. Gheorghe PUCHIANU

5 ERASMUS Conf. dr. ing. Ioana Sonia Com nescu

6. Coordonare SITE facultate Conf. dr. ing. Ioana Sonia Com nescu

7 Comisie disciplin     Prof. univ. dr. ing. ane Nicolae;
    Prof. hab. univ. dr. ing. Gaceu Liviu;
    ef. lucr. dr. ing. Enache Dorin Valter

               R spunde: Decan, Consiliul Facult ii

3. Evaluarea extern  ARACIS se va face în facultatea noastr  pentru programul de studii
MIAIA. Termenele de realizare a documenta iei sunt prezentate în anexa 4 din HCA nr.13
din 19 octombrie 2016 cu adresa portal: http://portal.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=356.
Toate cadrele didactice implicate în programul de studii MIAIA vor depune
documentele cerute la termenele stabilite de c tre coordonatorul programului de
studii.

                 R spunde: Coordonatorul programului de studii, Director departament, Decan.
                 Termen: conf. anexa 4 din HCA nr.13 din 19 octombrie 2016

4. Evaluarea activit ii  didactice de c tre studen i se va desf ura conform calendarului din
anexa nr. 6 din HCA nr.13 din 19 octombrie 2016 cu adresa portal:
http://portal.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=356.
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            R spunde: Coordonator CEAC, Director department
            Termen:  anexa nr.6  din HCA nr.13 din 19 octombrie 2016

5. Sediul Biroului ERASMUS este amplasat în sala RII4 ( Birou prodecani).

              R spunde: Coordonator ERASMUS pe facultate
              Termen: permanent

6. La cererea studen ilor prin reprezentan ii acestora în Consiliul Facult ii, c su a po tal
destinat  sesiz rilor acestora se va sigila i se va deschide numai de c tre decan în prezen a unui
student membru al CF.

spunde: Decan
                  Termen: permanent

7. Cadrele didactice care candideaz  la concursul pentru ob inerea grada iei de merit pentru
perioada 2016 – 2021vor depune o cerere la decanat în urma c reia vor ridica de la
secretariatul facult ii anexele 3.1, 3.2,  4.1, 4.2, 4.3, 4.5, conform calendarului competi iei

      ( anexa 6.2 a Hot rârii Senatului nr. 41 din 12.02.2016).

                  R spunde: coordinator CEAC, Coordonatori programe de studii, Decan
                  Termen: conf. anexa 6.2 a Hot rârii Senatului nr. 41 din 12.02.2016

8. Se vor afi a ( inclusiv pe SITE-ul facult ii) programele de audiente la conducerea facult ii
           i a departamentului:

                   R spunde: Decan, Director department
                   Termen: 1 nov. 2016

                                                                                    Decan,
                                                                Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS


