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1. Valoarea indemnizaţiei de conducere a fiecărui decan va fi corelată cu nivelul de realizare
de către colectivul de cadre didactice şi cercetători titulari din facultate a indicatorilor de
performanţă precizaţi În Anexa 1. În conformitate cu reglementările În vigoare, rectorul va
stabili la Începutul fiecărui an calendaristic valoarea indemnizaţiei de conducere pentru anul
respectiv pe baza realizărilor din anul precedent.

Răspunde: Rectorul

2. Se supune spre aprobarea Senatului Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri al Universităţii Transilvania din Braşov (Anexa 2).

Răspund: Directorul Incubatorului Tehnologic, Prorectorul cu activitatea de cercetare
ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

3. Se supune spre aprobarea Senatului repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a
locurilor cu taxă pentru programele de studii de licenţă şi de masterat (Anexa 3).

Răspund: Decaniifacultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Se va constitui În fiecare facultate Biroul permanent de admitere, coordonat de secretarul
comisiei de admitere pe facultate şi format din 3-5 membri. Componenţa acestor birouri (cu
coordonatele tuturor membrilor) se va transmite electronic pe adresa prorector-
didactic@unitbv.ro, până vineri, 13.05.2016.

Răspund: Decaniifacultăţilor

5. Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice
vacante (Anexa 4).

Răspund: Directorii departamentelor, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică,
Rectorul

6. Se supune spre aprobarea Senatului structura anului universitar 2016-2017 (Anexa 5).
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

7. Componenţa noului Consiliu al Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov se găseşte În
Anexa 6.

8. În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de spnjrn
material (RBSM), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda, pe bază de competiţie de
dosare, Bursa de excelenţă Transilvania - ediţia 2016, În valoare de 3.000 lei. Această bursă
se acordă din veniturile proprii ale universităţii, unei singure persoane, student la ciclul de
licenţă sau cel de master. Desfăşurarea competiţiei presupune următorul calendar:

01 - 10.06.2016 - depunerea dosarelor conform Anexei 6 - pct. 5 şi Anexei 3 din
RBSM, la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-
cultural, camera 107, Rectorat;
13 -15.06.2016 - analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate;
17.06.2016 - anunţarea rezultatelor;
22.06.2016 - premierea festivă - Aula Sergiu T. Chiriacescu

Răspund: Decanii facultăţilor, Membrii comisiei de burse la nivelul universităţii,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul
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Anexe
9. Vă reamintim faptul că pentru prezentarea evenimentelor care au loc În universitate la

secţiunea evenimente de pe site-ul universităţii, organizatorii acestora sunt solicitaţi să
transmită informaţii la Prorectoratul cu relaţiile publice (Ia adresa de e-mail prorector-
reLpublice-imagine@unitbv.ro), cu cel puţin două săptămâni Înainte de derularea

evenimentului, conform modelului din Anexa 7.
Răspund: Coordonatorii evenimentelor, Directorii de departamente, Decanii facultăţilor,
Coordonatorul Biroului de marketing şi imagine, Prorectorul cu relaţiile publice

ANEXA 7

Model prezentare
evenimente

10. Cererile de deplasare internă/externă a cadrelor didactice din universitate se avizează de
directorul de departament şi de decan.

Răspund: Cadrele didactice, Directorii de departament, Decanii

11. Persoanele cu funcţie de conducere În universitate (directori de departament, prodecani,
decani, prorectori, rector, director general administrativ, director economic, directorul
CSUD) vor transmite la prorectoratul cu relaţiile publice CV-ul În limbile română şi engleză
(format Europass) şi o poză, până În 16.05.2016, la adresa de e-mail: prorector-rel.publice-
imagine@unitbv.ro.

Răspund: Decanii, Prorectoru/ cu relaţiile publice, Rectorul

Informări

Au fost publlcate În Monitorul Oficial următoarele acte normatlve, dlsponlblle pe portal:
1. H.G. nr.269 din 13.04.2016 privind modificarea art. 2 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare În grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată În MO nr.300/20.04.2016.

2. Ordin nr.529 din 14.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare În anul 2016, pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice
În domeniul contabilităţii publice, publicat În MO nr.299/19.04.2016.

3. H.G. nr. 317 din 27.04.2016 privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru
perioada 2016-2020, publicată În MO nr.347/06.05.2016 (Anexa privind strategia este publicată În MO nr.347
BIS/06.05.2016).

4. Legea nr.85 din 29.04.2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat
pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, publicată În MO nr.345/05.0S.2016,

5. Ordinul 3647/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind prelucrarea de către Centrul
Naţional de recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a cererilor de obţinere a cardului profesional european pentru
profesii nereglementate În alte state membre ale Spaţiului Economic European (SEE)şi emiterea cardului profesional
pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificarea prealabilă În statul membru de stabilire,
publicată În MO nr. 297/19.04.2016.


