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5.

6.

Se supune aprobării Senatului modificarea Metodologiei privind alegerea
membrilor Consiliului Şcolii Doctorale Interdisciplinare (Anexa 1).
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare
științifică și informatizarea, Rectorul
Se supune aprobării Senatului varianta revizuită a Metodologiei de finalizare a
studiilor (Anexa 2).
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
Se supune aprobării Senatului calendarul concursului de admitere 2019 sesiunile iulie și septembrie (Anexa 3).
Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
Se supune aprobării Senatului Structura anului universitar 2019-2020 (Anexa 4).
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
În perioada 04.03.2019 - 22.03.2019 decanii facultăților vor prezenta un raport
privind starea facultății, conform art. 213, alin 9. din Legea Educației Naționale.
După validarea în Consiliul facultății acesta va fi publicat pe site.
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
Universitatea Transilvania va organiza vineri 01.03.2019, cu ocazia Zilei
Universității Transilvania din Brașov, un eveniment festiv, care se va desfășura la
Aula Sergiu T. Chiriacescu și va include un spectacol artistic urmat de un cocktail.
Cheltuielile de organizare vor fi suportate din veniturile proprii ale universității și
din alte surse atrase.
Răspund: Șeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General
Administrativ, Directorul Centrului Muzical, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

7.

În conformitate cu Regulamentul programului „Serviciul în folosul UnitBv"
aprobat prin HCA nr. 78/2015, facultățile vor transmite Ia Prorectoratul cu
relațiile publice fișa de pontaj aferentă lunilor octombrie 2018- ianuarie 2019,
conform modelului existent pe portal, până Ia data de 27.02.2019.
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

8.

În vederea acordării în anul 2020 a măririi salariale pentru cei mai apreciați
profesori, se aplică instrucțiunea din Anexa 5:
(i) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai multe
nominalizări din partea absolvenților ciclului de licență, vor beneficia de
majorarea salariului de bază cu 15% în anul calendaristic 2019;
(ii) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai
multe nominalizări din partea absolvenților ciclurilor de licență și masterat,
raportat la numărul total al absolvenților la care au susținut activități didactice,
vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 10% în anul calendaristic 2019;
(iii) cele două majorări ale salariului de bază nu se cumulează;
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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9.

Se aproba modificarea
Comisiei de Monitorizare,
Coordonare ?i Indrumare
Metodologica a Dezvoltarii Sistemului de Control Managerial cu lector dr. Cristina
Silvia VALCEA {Centrului pentru Invatarea Limbilor Moderne - CILMl, sef luer. dr.
ing. Violeta Maria GUIMAN {departamentul
de Inginerie Mecaruca), lector dr.
Lavinia DOVLEAC {Departamentul
de Management
~i lnforrnatica
Economical,
Silviu NARIE (Biroul IT), Loredana CORMO~ (Seeretar Echipa de gestionare a
riscurilor).
Raspund' Compartimentuljundic, Prorectorul cu rela,t/fle pubtice, Rectorul

Anexa 6
Hotararea Biroului
Consiliului de
Administratie

10. In completarea

pct. 6 al HCA 50 din 19.12.2018 se preclzeaza ca perioada de
derulare a lucrarilcr/prciectelor
de diploma (disertatie) aprobate pentru a fi
finantate in sedinta BCA din 31.01.2019 este 04.02.2019 - 17.06.2019 pentru
toate farultatile
cu exceptia Facultatii de Medkina
pentru care perioada de
derulare este 04.02.2019 - 17.09.2019.
Raspund Decanii faculta,ttior, Prorectorul cu studetuii ;;i tegiitur« cu mediul economic ;;i
sociocultural, Rectorul

11. Se aproba Hotararea

Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 6).

l.egislatie
Au fost publicate In Monitorul
1.

Ordinul ministrului

Oficial urmatoarele

Finantelor

acte normative, disponibile pe intranet:

publice nr. 129 din 18.01.2019

Intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor

pentru aprobarea Normelor

metodologice

privind

publice la 31.12.2018 ~i pentru modificarea altor norme

metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, publicat in MO nr.68/28.01.2019;
2.

Ordinul ministrului Finantelor publice nr. 129 din 18.01.2019 privind modificarea ~i completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 923/2014

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv ~i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv propriu, publicat in MO nr. 87/04.02.2019.
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