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1.

Indicatorii de performanţă pentru prodecani şi directorii
sunt stabiliţi conform Anexei l.

de departament,

pentru perioada 2016-2020,

Anexe

Răspunde: Consiliul de Administraţie

2.

Se supune spre aprobarea Senatului
sesiunea septembrie 2016 (Anexa 2).
Răspund:

Directorul

SOI, Directorul

Metodologia

de admitere

CSUD, Prorectorul

la studiile

cu activitatea

universitare

de cercetare

de doctorat

-

şi inţormotizorea,

ştiinţifică

Anexa 1
Indicatorii

de

performanţă

Rectorul

prodecani

3.

Se supune spre aprobarea Senatului Metodologia

privind alegerea membrilor

Consiliului Şcolii Doctorale

(C-SDI) din Universitatea Transilvania din Braşov (Anexa 3).
Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatlzorea,

directarii

pentru
şi

de

departament,

Interdisciplinare

pentru perioada

Rectorul

2016-2020
4.

Se lansează a doua competiţie

din anul 2016 a programului

Bursa Universităţii

Transilvania din Braşov

pentru mobilitate internaţională. Se vor acorda maximum 28 de burse, cu valoarea de 2500 euro/bursă.
Regulamentul competiţiei şi calendarul sunt prezentate În Anexa 4.
Răspund: Prorectorul

s.

cu activitatea

de cercetare ştiinţifică

şi informatizarea,

Anexa 2

Rectorul
Metodologia

Începând cu anul 2016, facultăţile au la dispoziţie suma de 3000 euro/an pentru cheltuielile de deplasare
(transport
şi cazare) ale personalităţilor
În domeniul
de specialitate,
invitate
În calitate
de
keynote/invited/guest
speakers la conferinţele internaţionale organizate de universitate. Suma va acoperi
cheltuielile de deplasare pentru cel puţin patru personalităţi din străinătate. Cheltuielile se vor realiza prin
serviciile universităţii şi vor fi monitorizate de Biroul de Management al Proiectelor.
Răspund: Biroul de Management
al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,

admitere

de

la studiile

universitare

de

doctorat

Anexa 3

Rectorul
Metodologia

6.

Cadrele didactice

titulare

şi cercetătorii

ştiinţifici

angajaţi

pe durată

nedeterminată

care obţin

În

competiţiile PNCDI III un punctaj mai mare de 80 de puncte (din maximum 100 de puncte) pentru
proiectele depuse În calitate de director de proiect, vor beneficia de o mărire salarială de 10% din salariul
de Încadrare. Mărirea se va acorda din veniturile proprii ale universităţii, pe durata a 12 luni de la data
afişării rezultatelor finale, În limita a 30% din salariul de încadrare (În acest plafon sunt incluse toate
măririle şi adaosurile acordate din venituri proprii).
Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul

7.

cu activitatea

de cercetare ştiinţifică

Premierea pentru propunerile de proiecte care au obţinut În competiţiile
minimum 75% din punctajul maxim al competiţiei, se face astfel:

şi

al Proiectelor,

Prorectorul

cu activitatea

Rectorul

PNCDI III şi Orizont

1500 lei pentru propunerile În care universitatea este coordonator;
500 lei pentru propunerile În care universitatea este partener.
Directorii de proiecte pot opta pentru premiere sau pentru alocarea punctajului
de atragere a fondurilor pentru cercetare.
Răspund: Biroul de Management

lnforrnatlzarea,

2020

de cercetare ştiinţifică

şi informatizarea,

Rectorul

8.

În cadrul competiţiilor PNCDIIII, regia universităţii
pachetele de informaţii.
Răspund: Biroul de Management
Rectorul

9.

al Proiectelor,

(cheltuielile indirecte) va avea nivelul maxim stabilit prin

Prorectorul

cu activitatea

de cercetare

ştiinţifică

şi informatizarea,

Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al Calităţii: 1 - Procedura de
evaluare a activităţii didactice de către studenţi - procedura revizuită; 2 - Procedurile de derulare a
mobilităţilor
incoming Erasmus+ (SMS, SMP, STA, STI) cu ţările programului - proceduri revizuite;
3 - Procedura de comunicare cu absolvenţii - procedura revizuită; 4 - Controlul documentelor - procedură
revizuită; 5 - Încheierea acordurilor de parteneriat - instrucţiune nouă; 6 - Activitatea de consiliere a
carierei În cadrul CICOC- instrucţiune nouă; 7 - Monitorizarea abandonului şcolar. Documentele se găsescpe
site-ulBirouluide asigurarea calităţii,http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/UstaproceduriinstructiuniUTBV.aspx.
Răspund: Prorectorul

a calităţii,

cu internaţionalizarea

Responsabilii

de procese

universităţii

şi evaluarea

calităţii,

Consiliului Şcolii
Doctorale
Interdisciplinare
(C-SDI)

Anexa 4
Bursa Universităţii
Transilvania

FRACSaferent iniţiativei

Coordonatorul

Biroului de asigurare

privind

alegerea membrilor

Nr. 06/ 1 Iunie 2016
10. Miercuri, 22.06.2016, la ora 1400, la Aula Sergiu T. Chiriacescu se va desfăşura Gala Şefilor de promoţie ai
Universităţii Transilvania - ediţia 2016. Se va acorda un singur premiu pe facultate absolventului/absolventei
de
studii de licenţă cu cea mai mare medie multianuală (excluzând notele de la examenul de licenţă şi de la
proiectul de diplomă). În situaţia unei egalităţi de medii, se vor acorda premii tuturor absolvenţilor cu medii
egale. Premiile vor fi susţinute financiar de universitate. Secretariatele facultăţilor vor transmite la Prorectoratul
cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, până vineri 17.06.2016, datele privind şeful de
promoţie

(nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media multianuală

Răspund:
studenţii

Decanii facultăţilor,
şi legătura

Şeful Serviciului

achiziţii

publice

cu mediul economic şi socio-cultural,

şi aprovizionare,

Anexa 5
Regulamentul
Centrului

de

Coordonare

obţinută).

Directorul

Anexe

economic,

Prorectorul

cu

a

Practicii Studenţilor
şiAlumni

Rectorul

11. În cadrul Galei Şefilor de promoţie - ediţia 2016 vor fi acordate şi alte categorii de premii:
a) autorul/autorii
celei mai bune lucrări de la fiecare facultate, prezentată În cadrul Sesiunii cercurilor
ştiinţifice studenţeşti - ediţia 2016;
b) studenţii Universităţii
internaţionale.

Transilvania

care au obţinut

premii/menţiuni

la diferite

concursuri

naţionale

şi

Premiile vor fi susţinute financiar de universitate. Secretariatele facultăţilor vor transmite la Prorectoratul cu studenţii
şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, până miercuri 15.06.2016, datele privind studenţii menţionaţi la
punctele a) şi b) (nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media multianuală obţinută).
Răspund:

Decanii facultăţilor,

studenţii

şi legătura

Şeful Serviciului

cu mediul economic şi

achiziţii

publice

socio-cuiturot,

şi aprovizionare,

Directorul

economic,

Prorectorul

cu

Rectorul

12. Începând cu anul universitar 2016 - 2017 taxa de cămin poate fi achitată şi În 2 rate egale, suma integrală
fiind necesar a fi achitată până la data de Întâi a lunii următoare. Condiţiile şi termenele de plată cât şi
sancţiunile ce decurg din neplata integrală a taxei se regăsesc În Regulamentul
privind organizarea şi
funcţionarea căminelor studenţeşti.
Răspund: Şeful Serviciului
legătura

cămine,

Directorul

economic,

cu mediul economic şi socio-cuttural.

Directorul

general-administrativ,

Prorectorul

cu studenţii

şi

Rectorul

13. Se supune spre aprobarea Senatului Regulamentul Centrului de Coordonare a Practicii Studenţilor şi ALUMNI (Anexa 5).
Răspund: Responsabilii
Practicii Studenţilor

cu activităţile

de practică

şi ALUM NI, Coordonatorul

şi ALUMNI

ai facultăţilor,

BRME, Prorectorul

cu studenţii

Coordonatorul
şi legătura

Centrului

de Coordonare

a

cu mediul economic si socio-

cultural

Informări
Au fost publicate

1.

În Monitorul

anului 2016, publicat
2.

Oficial

următoarele

acte normative,

Ordin MMFPSPV nr. 934 din 11.05.2016

naţionale

disponibile

stabilirea

valorii

pe portal:
nominale

indexa te a unui tichet

de licenţă,

şi cercetării

de master

ştiinţifice

pentru

modificarea

şi de doctorat

nr. 3.107/2016,

pentru

publicat

Metodologiei-cadru
anul universitar

privind

2016-2017,

semestrul

I al

3.

Legea 98 din 19.05.2016

privind achiziţiile

publice, publicată

În MO nr.390/23.05.2016;

Legea 99 din 19.05.2016

privind achiziţiile

publice sectoriale,

publicată

5.

Legea 100 din 19.05.2016

privind concesiunile

6.

Legea 101 din 19.05.2016

privind remediile

sectoriale

de concesiune

şi a contractelor
de Soluţionare

a Contestaţiilor,

organizarea
aprabată

de lucrări şi concesiunile

şi căile de atac În materie

În cie/urile de studii
ministrului

educaţiei

În MO nr.391/23.05.2016;
de servicii, publicată
de atribuire

În MO nr.393/23.05.2016.

În MO nr.392/23.05.2016;

a contractelor

de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
publicată

admiterii

prin Ordinul

În MO nr.376/17.05.2016;

4.

Naţional

de masă pentru

În MO nr.376/17.05.2016;

Ordin MENCS nr. 3.755 din 11.05.2016
universitare

pentru

de achiziţie

organizarea

publică,

a contractelor

şi funcţionarea

Consiliului

