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1. Se Înaintează Senatului spre aprobare componenţa comisiilor pentru concursurile
ocupare a posturilor didactice vacante din sesiunea februarie 2014 (Anexa 1).

de

ianuarie 2014

Anexe

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
2. Pentru membrii externi ai comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante (pe perioada nedeterminată
şi pe perioada determinată),
universitatea
suportă cheltuielile de cazare şi transport, În limitele prevăzute de lege.

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică
3. Facultăţile sunt solicitate să transmită până la data de 14.01.2014, la prorectoratul
didactic, pe e-mail şi printat, programarea examenelor de finalizare a studiilor,
sesiunea ianuarie-februarie 2014.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică
4. Facultăţile, structurile suport şi serviciile universităţii
site-urile proprii În limba română şi engleză.
Termen: 1 .02.2014

Răspund: Decanii facultăţilor,
Prorectorul cu relaţiile publice

sunt solicitate

Anexa 1
Componenţa comisiilor pentru concursurile de ocupare a
posturilor didactice
vacante din sesiunea
februarie 2014

Anexa 2

să actualizeze

Model - Acord de
parteneriat

Coordonatorii structurilor suport şi serviciilor,

5. În vederea recompensării angajaţilor cu activitate administrativă
deosebită şi a
studenţilor care au contribuit
la desfăşurarea unor activităţi administrative
În
decursul anului 2013, conducerea universităţii va organiza În luna aprilie 2014, o
deplasare la Roma (max. 40 locuri). Cheltuielile vor fi suportate din veniturile proprii
ale universităţii.

Răspund: Directorul Direcţiei financiar-contabilitate,
Prorectorul cu studenţii şi
legăturo cu mediul economic şi socio-culturol, Rectorul
6. În vederea Îmbunătăţirii
procesului de semnare a Acordurilor
de parteneriat,
facultăţile care Încheie astfel de documente sunt obligate să deruleze procedura de
obţinere a semnăturilor autorizate pentru universitate numai prin Biroul de relaţii cu
mediul economic (BRME).
În acest sens, formularul se va Înainta spre semnare la BRME şi se va ridica, În cel mai
scurt timp, de la acelaşi birou. Varianta actualizată a Acordului de parteneriat,
valabilă Începând cu 9.01.2014, este ataşată prezentei hotărâri (Anexa 2).

Răspund: Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătură cu mediul
economic şi socio-cultural, Rectorul
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7. Universitatea

Transilvania

studenţii

fiecărei facultăţi

propună

activităţi,

vizibilităţii

facultăţii

lansează concursul
sunt invitaţi

acţiuni,

să participe

manifestări,

şi la Îmbunătăţirea

primesc, În scris, la Prorectoratul

anual

În

la un concurs de proiecte,

amenajări
continuă

FACULTATEA MEA.
etc.,

care să conducă

a activităţilor.

Propunerile

acest sens,
prin care să
la creşterea

de proiecte

se

şi legătura cu mediul economic şi socio-

cu studenţii

cultural, În perioada 13.01 - 3.03.2014. Proiectul declarat câştigător În fiecare facultate va fi
susţinut financiar
decontate

de către universitate,

toate cheltuielile

din venituri

eligibile, conform

proprii,

cu suma de 10.000 lei, fiind

legislaţiei În vigoare. Anunţarea

propunerilor

câştigătoare va fi făcută În 24.03.2014.

Răspund: Decanii facultăţilor, Directorul Direcţiei financiar-contabilitate, Directorul
general- administrativ, Prarectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural, Rectorul
8. Universitatea

Transilvania

acest sens, asociaţiile
participe
amenajări

lansează concursul anual ÎMPREUNĂ

studenţeşti

legal constituite

la un concurs de proiecte
etc., care să conducă

la nivelul universităţii

prin care să propună

la creşterea

Propunerile

vizibilităţii

de proiecte

continuă

a activităţilor.

studenţii

şi legătura cu mediul economic şi soclo-cultural,

activităţi,
universităţii
În intervalul

proprii ale universităţii,

decontate

conform

Anunţarea propunerilor

eligibile,

să

manifestări,

şi la Îmbunătăţirea
cu

13.01 - 3.03.2014.

(maxim unul pentru fiecare asociaţie)

vor fi susţinute financiar din veniturile
cheltuielile

sunt invitate

acţiuni,

se primesc, În scris, la Prorectoratul

Proiectele fezabile şi de interes pentru universitate
toate

PENTRU UNIVERSITATE. În

legislaţiei

cu suma de 10.000 lei, fiind

În vigoare

(exclusiv manoperă).

câştigătoare va fi făcută În 24.03.2014.

Răspund: Preşedinţii asociaţii/or studenţeşti,
mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

Prarectorul cu studenţii şi legătura cu

Informări
Au fost publicate În Monitorul

Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii,

următoarele acte normative:

•

OMEN nr 5648 din 13.10.2013, publicat În MO_ 811 din 20.12.2013, privind modificarea
evaluarea tezelor de abilitare;

•

OUG 117 din 23.12.2013, publicat În MO_ 843 din 30.12.2013, privind modificarea şi completarea
nr.1/2011;

•

OMEN nr. 5364 din 29.10.2013, publicat În MO_ 843 din 30.12.2013, privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare
pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de Învăţământ superior de stat din
România pentru anul 2013;

•

OMEN nr. 5578 din 2.12.2013, publicat În MO_ 843 din 30.12.2013, privind transferul
universitare;

•

OMEN nr 5717 din 23.12.2013, publicat În MO_ 3 din 06.01.2014 pentru aprobarea bugetelor
pentru anul 2013 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

•

art.3 din Anexa 1 - privind
legii Educaţiei naţionale

de locuri Între cicluri de studii
de venituri

şi cheltuieli

din coordonarea MEN;

HG 1123 din 18.12.2013, publicat in MO_ 7 din 07.01.2014, privind modificarea HG 475 din 2007 privind Planul Naţional de
cercetare şi Inovare II, pentru perioada 2007-2013 .

