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1.

Validarea

punctajelor

FRACS 2014

se desfăşoară

perioadă erorile de Încadrare a publicaţiilor
solicitarea

cadrului

Proiectelor

didactic/cercetătorului,

(Rectorat,

camera

În perioada

sau omisiunile

01-28.02.2015.

privind raportarea

de către personalul

209). În

perioada

Biroului

01-15.03.2015

În această

se pot corecta, la

de Management

neconcordanţele

privind
ANEXA 1

validarea se vor comunica la adresa de e-mail: raluca.boldan@unitbv.ro.
Răspund: Biroul de Management

al Proiectelor,

cu activitatea

Prorectorul

de cercetare

şi informatizarea
2.

Se aprobă Calendarul desfăşurării Admiterii

2015 -licenţă

(Anexa 1).

3.

Facultăţile

cu activitatea

didactică

vor transmite

la Prorectoratul

oficială) până vineri, 13.02.2015,
pentru sesiunile iulie/septembrie

deciziile Consiliilor facultăţilor

4.

Se supun spre aprobare

Prorectorul

cu activitatea

(electronic

şi prin adresă

privind comisiile

de admitere

didactică

cu activitatea

5.

Se convoacă

În

departamentelor
următoarea

data

ANEXA 3

didactică,

Programul
manifestărilor ce se
vor desfăşura de
Ziua universităţii

de 23.02.2015,

didactice

ora

şi membrii

•

analiza rezultatelor

discuţii privind conţinutul

•

identificarea

la Sala Senatului

Consiliului

planurilor

de curriculum,

(Rectorat),
pentru

directorii

o Întâlnire

cu

conform

de Învăţământ;

unor măsuri de Îmbunătăţire

În perioada 09.03.2015
facultăţii,

1400,

sesiunii de iarnă;

•
alte probleme curente.
Răspund: Directorii de departament,
6.

Rectorul

ordine de zi:

•

a calităţii

actului didactic;

cu activitatea

Prorectorul

- 19.03.2015 decanii facultăţilor

didactică

vor prezenta un raport privind starea

art. 213, alin 9. din Legea Educaţiei Naţionale.

După validarea În Consiliul

facultăţii acesta va fi publicat pe site.
Răspund: Decanii, Prorectorul
7.

În perioada 27.02.2015

cu relaţiile publice, Rectorul

- 01.03.2015,

avea loc mai multe manifestări,

cu ocazia Zilei Universităţii

prezentate În programul

Răspund: Consiliul de Administroţie,
8.

Universitatea

Transilvania

suportate

un spectacol

din veniturile

Muzică,

Membrii

Prorectorul

urmat

cantine
Biroului

din Braşov, vor

01.03.2015,

cu ocazia Zilei

Universităţii

festiv, care se va desfăşura la Aula Sergiu T. Chiriacescu
de un cocktail.

proprii ale universităţii

Răspund: Şeful serviciului
Administrativ,

artistic

duminică

Transilvania

din Anexa 3.

cu relaţiile publice, Rectorul

Prorectorul

va organiza

Transilvania din Braşov, un eveniment
şi va include

Taxele de şcolarizare
şi taxele de admitere
valabile pentru anul
universitar 20152016

taxele de şcolarizare şi taxele de admitere valabile pentru

Senatului

anul universitar 2015-2016 (Anexa 2).
Răspund: Prorectorul

Calendarul Admiterii
2015 - licenţă

ANEXA 2

2015.

Răspund: Decanii facultăţilor,

Anexe

al

Cheltuielile

de organizare

vor fi

şi din alte surse atrase.

restaurant, Directorul
Consiliului

economic,

de Administraţie,

cu relaţiile publice, Rectorul

Directorul

Decanul

Generol

Facultăţii

de
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9.

Referitor la HCA nr. 62, pct. 6, din 03.12.2014, În Anexa 4 sunt prezentate
de proiecte
diplomă/lucrări

privind

susţinerea

de dizertaţie.

Management al proiectelor,
16.02 - 30.06.2015.

financiară

Coordonatorii

a dezvoltării

unor

lucrări

rezultatele

concursului

de licenţă/proiecte

(cadre didactice) sunt rugaţi să contacteze

În vederea derulării finanţării.

Cheltuielile

de

Biroul de

pot fi operate În perioada

Răspund: Decanii facultăţilor, coordonatorul Biroului de management al proiectelor,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-culturai, Rectorul
10. Având În vedere concediul
În zilele
decanate
Înaintată

lucrătoare,

de odihnă a cadrelor

conducerile

şi la Cabinet

Rector,

la Cabinet Prorector

facultăţilor
zilnic Între

de Senatul

9

-

13

00

.

Planificarea

20.02.2015,

permanenţă

permanenţei

lucrări de
licenţă/proiecte
diplomă/lucrări
dizertaţie

de
de

la
va fi

.

Prorectorul cu relaţii publice, Rectorul

se oferă cadouri

Universităţii,

cadou riie vor fi distribuite
Universităţii.

orele

00

16.02.2015-

vor organiza

Rezultatele
concursului de
proiecte privind
susţinerea
financiară a
dezvoltării unor

00

art.20 alin.3 lit.e din Carta Universităţii
aprobate

În perioada

Relaţii Publice până vineri 13.02.2015, ora 15

Răspund: Decanii facultăţilor,
11. Cu ocazia zilei de 8 Martie

didactice,

şi a universităţii

ANEXA4

(În produse) angajatelor

raportat la art.55 alin.4Iit.a

vor fi suportate

În cadrul

facultăţilor,

În condiţiile

Cod fiscal. Cheltuielile aferente,

din veniturile
respectiv

Universităţii,

proprii

În cadrul

ale Universităţii,

serviciilor

iar

şi direcţiilor.

Răspund: Directorul economic, Directorul General Administrativ, Consiliul de Administraţie,
Decanul Facultăţii de Muzică, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1.
OMECS nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, publicat
În MO nr 107/10.02.2015
2.

OMFP nr. 96/28.01.2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind Întocmirea
ale instituţiilor publice la 31.12.2014, publicat În MO nr 81/30.01.2015

şi depunerea situaţiilor

3.

OUG pentru modificarea şi completarea OUG nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată În MO nr. 84 din 30.01.2015

financiare

structurale

şi

