
Nr. 10/25 Iulie 2016

1. Pe perioada lunii august, comisiile de admitere pe facultate şi secretariatele facultăţilor vor asigura
condiţiile necesare pentru derularea activităţilor din fazele 1-29 august 2016.

Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

2. Până la următoarea şedinţă, Consiliul de Administraţie Îşi deleagă atribuţiile şi competenţele
Biroului Consiliului de Administraţie, conform art.20 alin.4 din Carta Universităţii.

Răspund: Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

3. Studenţii şefi de promoţie, studenţii care au fost membri ai loturile olimpice ale României şi au
participat la competiţii internaţionale şi cei care au obţinut nota 10 la bacalaureat şi au fost admişi În
anul I - la programele de studii de licenţă ale Universităţii Transilvania, vor avea la dispoziţie la
Începutul anului universitar 2016-2017 un laptop şi vor beneficia pe parcursul anului universitar 2016-
2017 (exceptând vacanţele) de cazare gratuită În cămine (cei care au acest drept conform
Regulamentului de cazare şi funcţionare a căminelor studenţeşti) şi de o masă de prânz gratuită În
valoare de maxim 14 lei/zi. Menţinerea acestor beneficii În anii următori este condiţionată de obţinerea
la finalul anului a celei mai mari medii de la programul de studii respectiv.

Răspund: Şeful Serviciului cantine-restaurant, Şeful Serviciului cămine, Directorul general
administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cuttural, Rectorul

4. Se supune Senatului spre aprobare completarea metodologiei de admitere la doctorat după cum
urmează: "Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc
bugetat cu condiţia Îndeplinirii condiţiilor de abilitare specifice domeniului În care au dreptul de a
conduce doctorate, la momentul Începerii sesiunii de admitere la doctorat 2016".

Răspund: Directorul CSUD,Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Legea nr. 143 din 12.07.2016 pentru aprobarea OG nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute

la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de Învăţământ care şcolarizează fără autorizare, publicată În MO nr.
528/14.07.2016.

2. Legea nr. 144 din 12.07.2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
publicată În MO nr. 528/14.07.2016.

3. Legea nr. 140 din 12.07.2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată În MO nr. 529/14.07.2016.
4. Legea nr. 146 din 12.07.2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată În MO nr.

542/19.07.2016.
În conformitate cu prevederile art. 27. (1) din Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ
Superior şi Cercetare" Înregistrat la M.M.F.P.s.P.V. - 0.0.5. sub nr. 1482 din data de 13.11.2014, vă informăm că pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă În funcţie de vechimea În muncă, astfel:

- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- Între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare


