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1.

Taxa de susţinere a tezei de doctorat pentru cadrele didactice titulare
se suportă de către universitate.
Răspund: Directorul Şcolii Doctorale Interdisciplinare

2.

Directorul

la Universitatea Transilvania din Braşov,

Economic, Rectorul

În perioada mai 2014-februarie 2015, toate cadrele didactice titulare care are au calitatea de doctorand sunt
scutite de participarea la examenele de admitere, licenţă şi disertaţie, În vederea sprijinirii acestora În procesul
de finalizare a tezelor de doctorat, În condiţiile aplicării Începând cu 09.02.2015 a prevederilor art. 362 din
legea nr.1/2011.
Răspund: Directorii

de departamente,

Decanii facultăţilor,

Prorectorul

cu activitatea

didactică, Rectorul

3.

Pentru luna aprilie 2014, se majorează salariile de încadrare ale angajaţilor cu venituri nete sub 1.500 lei, În
limita prevăzută de legea nr. 63/2011, Anexa 5, Cap. 1, art. 2, alin. 4, astfel Încât creşterea să fie de maxim 100
lei net, urmând ca angajaţii să primească În cuantumul menţionat anterior cadouri În produse cu ocazia
sărbătorilor de Paşte, conform art. 166, alin. 3 Codul muncii, În condiţiile art. 20, alin. 3, lit. e din Carta
Universităţii asimilat la art. 55, alin. 4, lit. a Cod fiscal. Sumele aferente acestei majorări vor fi acoperite din
veniturile proprii ale Universităţii, conform reglementărilor În vigoare.
Răspund: Biroul Consiliului de Administraţie, Rectorul

4.

Începând cu anul universitar 2014-2015 controlul medical periodic anual pentru toţi angajaţii universităţii va
include şi o serie de analize medicale de laborator minimale, ale căror costuri vor fi suportate de Universitatea
Transilvania. Planificarea anuală a angajaţilor la controlul medical periodic va fi realizată de Serviciul Intern de
Prevenire şi Protecţie şi va fi transmisă angajaţilor cu cel puţin o lună Înaintea datei la care se realizează
controlul.
Răspund:

Serviciul

Compartiment
5.

intern

de prevenire

Juridic-contencios,

şi protecţie,

Prorectorul

În data de 12.05.2014, ora 1300, la Centrul Multicultural
instructaj al secretarilor comisiilor de admitere,
facultăţilor. Prezenţa este obligatorie.
Răspund: Decanii facultăţilor,

6.

Comitetul

de securitate

de la parterul

În muncă,

clădirii Rectorat, va avea loc primul

la care vor participa decanii şi secretarele

Comisia Centrală de Admitere,

Prorectorul

cu activitatea

şefe ale tuturor

didactică,

Rectorul

În săptămâna 19-23.05.2014 se organizează, la nivelul facultăţilor, Săptămâna Erasmus+: Schimbând vieţi,
deschizând minţi. Acţiunea Îşi propune să aducă la cunoştinţa studenţilor şi a cadrelor didactice oportunităţile
oferite de noul program, pentru perioada 2014-2020. Facultăţile vor transmite
prin e-mail: ziua, intervalul orar şi locul desfăşurării acestei activităţi.
Termen: 18.04. 2014
Răspund:

Coordonatorii

Coordonatorul
7.

şi sănătate

cu relaţiile publice, Rectorul

instituţional

Erasmus

pe

facultăţi,

Erasmus, Coordonatorul

Prodecanii

responsabili

la BPCDEFP(Biroul Erasmus),

cu

relaţiile

internaţionale,

Oficiului de relaţii internaţionale

În conformitate cu HG nr. 243/2014, publicată În Monitorul Oficial nr. 245/07.04.2014, ziua de 2.05.2014 este zi
liberă şi se va recupera până În data de 31.05.2014, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru,
respectiv prin reprogramarea activităţilor didactice. Excepţie fac persoanele care În ziua menţionată sunt În
00
concediu. Graficul recuperării va fi transmis la Serviciul Resurse Umane, până miercuri 16.04.2014, ora 15 .
Răspund: Decanii, Şefii serviciilor din universitate, Şeful Serviciului
Administrativ, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Resurse Umane,

Directorul

General

8.

În perioada vacanţei de primăvară: 22.04.2014 - 27.04.2014, În zilele lucrătoare, se organizează permanenţă
decanatele facultăţilor şi la rectorat, zilnic Între orele 900 - 1300. Planificarea permanenţei va fi Înaintată
cabinet Prorector relaţii publice până marţi, 15.04.2014 ora 1500•
Răspund: Decanii facultăţilor, Şefii de servicii, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

9.

Direcţia general-administrativă
(DGA), respectiv serviciile cămine şi cantine, vor Întocmi planul pentru serviciul
de permanenţă privind supravegherea şi Întreţinerea căminelor şi cantinelor În perioada vacanţei de primăvară.
În acest sens, DGA va prezenta planul propus, la Prorectoratul
socio-cultural, până În 15.04.2014.

cu studenţii

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Şeful Serviciului cantine, pirectorul

la
la

şi legătura cu mediul economic şi

General Administrativ
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10. Având În vedere nerespectarea
prevederilor
legale ale art.173 alin.S din Legea educaţiei
nr.1/2011
cu privire la Înmatricularea
cursanţilor
menţionaţi
În Anexa nr.1 la programele
postuniversitare

derulate

la Facultatea

de Ştiinţa

şi Ingineria

Materialelor

şi respectiv

naţionale
de studii

Facultatea

de

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, luând În considerare faptul că identificarea nelegalităţii a avut
loc după susţinerea examenului de certificare a competenţelor
profesionale, În condiţiile art.124 alin.1 lit.
a) şi b) din Legea nr.1/2011 coroborat cu art.S din O.M.E.C.T. nr.2284/2007, faţă de situaţia de fapt şi de
drept constatată, se decide ca În cazul cursanţilor menţionaţi În Anexa nr.1 să nu se completeze şi elibereze
actele de studii specifice - certificat de atestare a competenţelor
profesionale specifice programului.
Răspund: Coordonatorii programelor
de studii, Secretarele şeje facultăţilor,
Decanii, Secretarul
universitate, Rectorul
11. Având În vedere nerespectarea

prevederilor

lega le ale O.M.E.C.T. nr.4316/03.06.2008,

şef

luând În considerare

situaţia de fapt a absolventelor luliana STAICU şi Narcisa Elena TILIBAN care la data obţinerii diplomei de
licenţă În iulie 2011 nu susţinuseră examenul de absolvire al DPPD - nivel 1, În condiţiile art.124 alin.1 lit. a)
şi b) din Legea nr.1/2011 coroborat cu art.S din O.M.E.C.T. nr.2284/2007, faţă de situaţia de fapt şi de drept
constatată, se decide ca În cazul absolventelor luliana STAICU şi Narcisa Elena TILIBAN să nu se completeze
şi elibereze actele de studii specifice - certificat de absolvire al programului de pregătire a personalului
didactic.
Răspund: Directorul

DPPD, Secretarul şef universitate,

Anexe

ANEXA 1
Situaţie centralizati
cuprinzând
curs an ţii pentru
care nu s-au
respectat
prevederile art.l13
alin.S din Legea
educaţiei naţionale
nr.l/2011

Rectorul

12. Se lansează competiţia pentru "Bursa Universităţii Transilvania" - 2014, În valoare de 10.000 lei, care se va
acorda câte unui cadru didactic (preparator/asistentfşef
de lucrări/lector)
din fiecare facultate, pentru
excelenţă În cercetare şi prestaţie didactică. Detalii pe pagina web a universităţii,
Răspund: Biroul Consiliului de Administraţie,

Începând cu 17.04.2014.

Rectorul

13. Se lansează competiţia" Angajatul anului" 2014, În cadrul căreia se vor acorda 5 premii destinate celor mai
performanţi dintre membrii personalului nedidactic din universitate. Detalii pe pagina web a universităţii,
Începând cu 17.04.2014.
Răspund: Biroul Consiliului de Administraţie,

Rectorul

Informări
Au fost publicat În Monitorul
1.
OMEN/OMDISCSDT
studii universitare

Oficial următorul act normativ, disponibile pe portal:
nr.146/2014
privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare
de master acreditate

publicat În Monitorul

externă

periodică

Oficial nr.236/02.04.2014

Consiliul de Administraţie al Universităţii

Transilvania din Braşov

urează tuturor membrilor comunităţii academice:

Săriiători Fericitel

a domeniilor

de

