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1. Se numeşte conducerea Programului Erasmus+ la nivelul universităţii: prof. univ. dr. ing. Simona Lache -
coordonator instituţional Erasmus+; lector univ. dr. Corina Micu - responsabil implementare proiect
instituţional; prof. univ. dr. Sorin Zamfira - responsabil infrastructură şi informaţii suport; prof. univ. dr.
Camelia Drăghici - responsabil Erasmus+ pentru mobilităţi outgoing; conf. univ. dr. Laura David -
responsabil Erasmus+ pentru mobilităţi incoming.

Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii, Rectorul

Anexe
Anexa 1

Chestionarul privind
traseulocupaţional

2. Începând cu 01.05.2016 coordonatorii Centrelor de cercetare din cadrul Institutului de Cercetare
Dezvoltare al universităţii (ICDT) vor beneficia de mărire salarială În cuantum de 200 lei brut (cote angajat
şi angajator incluse). Mărirea se acordă din veniturile proprii ale universităţii, În limita maximă legală de
30% din salariul de Încadrare.

Răspund: Serviciul resurse umane, DirectorullCDT, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
informatizarea, Rectorul

Anexa 2

Model declaraţie pe
propria răspundere,
conform DUG
24/2008

3. Începând cu 01.05.2016 responsabilii cu Întocmirea orarului şi coordonatorul la nivel de universitate vor
beneficia de o mărire salarială În cuantum de 100 lei brut (cote angajat şi angajator incluse). Suma de 100
lei este alocată pentru fiecare facultate şi se distribuie proporţional cu munca depusă, În cazul facultăţilor
În care există mai mulţi responsabili cu Întocmirea orarului. Mărirea se acordă din veniturile proprii ale
universităţii, În limita maximă legală de 30% din salariul de Încadrare.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Începând cu data de 04.04.2016 eliberarea Suplimentului de diplomă a absolvenţilor este condiţionată de
completarea de către absolvenţi a Chestionarului privind traseul ocupaţional (Anexa 1).

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Secretarul Şef al universităţii, Coordonatorul ALUMNI la
nivel de Universitate, Coordonatorul c/CDC la nivel de Universitate

5. Începând cu data de 01.04.2016 se numesc prof.univ.dr. Stela Drăgulin În funcţia de director al Centrului
Muzical al Universităţii Transilvania şi conf. univ. dr. Adrian Lăcătuş În funcţia de director al Centrului
Multicultural al Universităţii.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

6. Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcţii de conducere din
universitate, precum şi persoanelor numite pe perioadă de interimat, că au obligaţia de a depune
declaraţia de avere şi declaraţia de interese aferente anului 2015 până la data de 13.05.2016. De
asemenea, angajaţii cu funcţii de conducere şi control din universitate, precum şi personalul angajat cu
contract de muncă ce administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri
externe sau din fonduri bugetare au obligaţia actualizării anuale a declaraţiilor de avere şi de interese,
termenul În acest caz fiind 13.05.2016. Reamintim, totodată că potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr.
176/2010 declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun În termen de 30 de zile de la data
numirii sau a alegerii În funcţie. Machete declaraţiilor de avere şi a celei de interese se găsesc pe site-ul
instituţiei: http://www.unitbv.ro/lnfoPub/lnformatiiPublice.aspx. iar adeverinţele cu veniturile pe anul
2015 se vor distribui la departamente şi servicii În perioada 25-29.04.2016. Declaraţiile de avere şi cea de
interese se depun personal la SRU (cam. 211 clădirea Rectorat- d-na Daniela Velicu).

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

7. Conform art.3 lit. s) din OUG nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
aprobată prin Legea nr.293/2008, raportat la art.207 alin.2 din Legea educaţiei naţionale, În vederea
asigurării dreptului de acces la informaţii de interes public, persoanele cu funcţii de conducere (rector,
prorector, director general administrativ, decani, prodecani, directori de departament) au obligaţia de a
depune la Cabinet Prorector relaţii publice, până la data de 20.04.2016 o declaraţie pe proprie
răspundere, conform modelului din Anexa 2.

Răspund: Compartimentul Juridic-contencios, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice,
Rectorul
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8. Având În vedere prevederile art. 130 alin.(l) lit. b din Legea 1/2011 (Legea Educaţiei Naţionale)

persoanele aflate sub incidenţa articolului menţionat sunt solicitate să completeze declaraţia de
incompatibilitate, conform Anexei 3 şi să o depună la Cabinet Prorector relaţii publice, până la data de
20.04.2016.

Răspund: Compartimentul Juridic-contencios, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul
ANEXA 3

9. Începând cu data de 01.06.2016 se numeşte conf. univ. dr. RăzvanSăftoiu În funcţia de coordonator al
Editurii Universităţii Transilvania, pentru o perioadă de 4 ani.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

Declaraţie
incompatibilitate -
model

10. Studenţii care au beneficiat de reducerea/scutirea taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015/2016
au obligaţia de a participa la programul "Serviciul În folosul UnitBv" Solicitările se transmit pe portalul
universităţii, la rubrica Studenţi/Programul În folosul UTBv.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

11. Pentru perioada aprilie - iunie 2016, fiecare facultate are la dispoziţie suma de 1.000 lei pentru materiale
consumabile.

Răspund: Decaniifacultăţilor, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

12. Începând cu luna aprilie 2016, cererile de deplasare internă/externă a persoanelor cu funcţii de conducere
din universitate (directori de departamente, decani, director general administrativ, director economic,
prorectori) vor fi aprobate exclusiv de Rector.

Răspunde: Biroul Consiliului de Administraţie

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Legea nr.33 din 17.03.2016 privind aprobarea OUG nr.52/201S pentru modificarea şi completarea Legii nr.nr.307/2006 privind

apărarea Împotriva incendiilor, publicată În MO nr.209/22.03.2016, potrivit căreia se prorogă până În 31.12.2016 termenul pentru
obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu la lucrările şi amenajările Începute fără această autorizaţie.

2. HG nr.1S3 din 10.03.2016 privind modificarea şi completarea HG nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate
de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.970/2004 privind regimul calificărilor În profesiile de medic, medic
dentist, farmacist, asistent medical generalist şi de moaşă, dobândite În afara graniţelor României, publicată În MO
nr.210/22.03.2016.
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