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1.

Începând cu 10.04.2015 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflată la dispoziția directorilor de proiecte pentru anul
2014, respectiv 30% din regia 2014, calculată pentru suma încasată.
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare și informatizarea

2.

Cadrele didactice titulare și cercetătorii vor completa pe portal Fișa individuală de verificare a standardelor minimale
CNATDCU și valorile indicelui Hirsch până la data de 30.04.2015. Validarea punctajelor se va realiza în perioada
02-15.05.2015.
Răspund: Cadrele didactice, Comisiile de verificare și validare la nivel de facultăți, Biroul de Informatizare,
Prorectorul cu activitatea de cercetare și informatizarea, Rectorul

3.

Locurile finanțate de la bugetul de stat și locurile cu taxă pentru programele de studii de licență și de masterat se găsesc
în Anexa 1.
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4.

Se supune Senatului spre aprobare propunerea Facultăților ITMI și IESC privind scoaterea din structura universității a
programului de studii de licență Inginerie fizică.
Răspund: Decanii facultăților ITMI; IESC, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

5.

Conform HCA 64 din 14.01.2015 și HS nr. 33 din 13.02.2015 gradațiile de merit pentru perioada 01.11.2015 - 31.10.2020
vor fi acordate prin competiție la nivel de universitate, în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita numărului
stabilit de prevederile legale. Calendarul competiției din anul 2015 este prezentat în Anexa 2.
Răspund: Decanii facultăților, Biroul Consiliului de Administrație, Rectorul

6.

Evaluarea activității didactice de către studenți pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015 se va realiza
după calendarul din Anexa 3.
Răspund: CEAC-D, Directorii de departamente, Biroul de asigurare a calității, Prorectorul cu
internaționalizarea universității şi evaluarea calității

7.

Facultățile sunt solicitate să transmită la Biroul de marketing și imagine, până la data de 15.05.2015, imagini (fotografii)
noi, semnificative pentru fiecare structură, însoțite de un opis, în vederea actualizării bazei de date de la nivelul
universității.
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de marketing și imagine, Prorectorul cu relațiile
publice și promovarea imaginii universității

8.

Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcții de conducere din universitate,
precum şi persoanelor numite pe perioadă de interimat, că au obligația de a depune declarația de avere şi declarația
de interese aferente anului 2014 până la data de 15.05.2015. De asemenea, angajații cu funcții de conducere şi
control din universitate, precum şi personalul angajat cu contract de muncă ce administrează sau implementează
programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare au obligația actualizării anuale a
declarațiilor de avere şi de interese, termenul în acest caz fiind 15.05.2015. Reamintim, totodată că potrivit art. 4 alin.
1 din Legea nr. 176/2010 declarațiile de avere şi declarațiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data
numirii sau a alegerii În funcție. Machete declarațiilor de avere şi a celei de interese se găsesc pe site-ul instituției:
http://www.unitbv.ro/InfoPub/InformatiiPublice.aspx, iar adeverințele cu veniturile pe anul 2014 se vor distribui la
departamente şi servicii în perioada 21-27.04.2015. Declarațiile de avere şi cea de interese se depun personal la SRU
(cam. 211 clădirea Rectorat- d-na Daniela Velicu).
Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității

9.

În perioada vacanței de primăvară: 14.04.2015 - 17.04.2015, în zilele lucrătoare, se organizează permanență la
decanatele facultăților şi la rectorat, zilnic între orele 900 – 1300. Planificarea permanenței va fi înaintată la
cabinet Prorector relații publice până vineri, 10.04.2015 ora 1000.
Răspund: Decanii facultăților, Şefii de servicii, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii
universității, Rectorul

10. Se aprobă Calendarul desfășurării Admiterii 2015 – doctorat
înscrieri – 07–18.09.2015;
concursul de admitere, indiferent de forma la care se organizează - 19-27.09.2015;
afişarea rezultatelor – 30.09.2015
Răspund: Directorul Școlii Doctorale, Prorectorul cu activitatea de cercetare și informatizarea, Rectorul
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11. Se supune Senatului spre aprobare taxa de abilitare în cuantum de 7000 lei, în cazul în care există doar membri ai comisiei
din țară, respectiv 10000 lei în cazul în care există şi un membru în comisia de abilitare din străinătate.
Răspund: Directorul Școlii Doctorale, Prorectorul cu activitatea de cercetare și informatizarea, Rectorul
12. Se lansează competiția pentru "Bursa Universității Transilvania" - 2015, în valoare de 10.000 lei, care se va acorda câte unui
cadru didactic (preparator/asistent/şef de lucrări/lector) din fiecare facultate, pentru excelență în cercetare şi prestație
didactică. Detalii pe pagina web a universității, începând cu 17.04.2015.
Răspund: Biroul Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității, Rectorul
13. Se lansează competiția "Angajatul anului" 2015, în cadrul căreia se vor acorda 5 premii destinate celor mai performanți
dintre membrii personalului nedidactic din universitate. Detalii pe pagina web a universității, începând cu 17.05.2014.
Răspund: Biroul Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității, Rectorul
14. Pentru luna aprilie 2015, se majorează salariile de încadrare ale angajaților 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 angajații să
primească în cuantumul menționat anterior cadouri în produse cu ocazia sărbătorilor de Paşte, conform art. 166, alin. 3
Codul muncii, în condițiile art. 20, alin. 3, lit. e din Carta Universității asimilat la art. 55, alin. 4, lit. a Cod fiscal. Sumele
aferente acestei majorări vor fi acoperite din veniturile proprii ale universității, conform reglementărilor în vigoare.
Răspund: Biroul Consiliului de Administrație, Rectorul
15. Se solicită facultăților minim 5 propuneri de lucrări pentru înscrierea în programul Conferinței AFCO 2015. Propunerile
(titlul/autorii/coordonatorul/secțiunea) vor fi înscrise pe site-ul conferinței AFCO 2015 (http://www.unitbv.ro/afco2015/
Primapagina.aspx) și trimise prin e-mail la Biroul de relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro).
Termen: 21.04.2015.
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural, Rectorul
16. Universitatea Transilvania din Braşov va premia cele mai bune lucrări prezentate la Conferința Absolvenții în Fața
Companiilor – AFCO 2015. Se va acorda minim un premiu pe secțiune (proporțional cu numărul de lucrări prezentate) şi un
premiu special – Marele Premiu AFCO 2015. În data de 14.05.2015, de la ora 18:00, în cadrul Conferinței Absolvenții în Fața
Companiilor – AFCO 2015, se va desfăşura la Aula Sergiu T. Chiriacescu, un spectacol muzical. Cheltuielile privind premiile și
spectacolul vor fi suportate din venituri proprii şi din sponsorizări.
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic
și socio-cultural, Rectorul
17. Marți, 28.04.2015, ora 1600, va avea loc inaugurarea Podiumului companiilor 2 (Colina universității - Corpul C). Proiectul este
dezvoltat de universitate în parteneriat cu zece companii reprezentative din Brașov. Inaugurarea se va desfăşura în prezența
managerilor companiilor partenere în proiect. Din partea universității sunt invitați să participe decanii și prodecanii
facultăților, directorii de departamente, alte persoane interesate, studenți. Partenerii proiectului: IBM, Steinel, Ernste-BCR,
BRD-Societe Generale, Cambric, Vectra International, Electroprecizia, Eurocopter/Airbus, Banca Transilvania, Hutchinson.
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural, Rectorul
18. Universitatea Transilvania va efectua activități de deratizare/dezinsecție în cadrul căminelor și cantinelor-restaurant, la nivel
centralizat, de 2 ori pe an, în perioadele de vacanță (iarnă și vară), activități care se vor achita din veniturile universității. În
orice altă situație izolată referitoare la apariția în anumite camere de cămin a unor insecte, responsabilitatea
deratizării/dezinsecției și a plății acestor servicii revine studenților - chiriași ai camerelor respective. Nerespectarea acestor
obligații de către studenți cât și a normelor de igienă va conduce la excluderea acestora din spațiile de cazare ale
universității. Această prevedere va fi înscrisă și în Regulamentul privind funcționarea căminelor studențești.
Răspund: Șeful serviciului cămine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul
economic și socio-cultural
19. În perioada 20 – 24.04.2015, Universitatea Transilvania organizează în cadrul celor 2 complexuri studențești – Colină și
Memo, Săptămâna curățeniei. În acest interval, Serviciile cămine și cantine-restaurant vor planifica activitățile de curățenie și
igienizare a spațiilor adiacente căminelor și cantinelor. Mobilizarea studenților din fiecare cămin va fi făcută cu ajutorul
Comitetelor de cămin. Coordonarea activităților la nivel de universitate va fi făcută de către Direcția general-administrativă și
Echipa verde.
Răspund: Șeful serviciului cămine, Șeful serviciului cantine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și
legătura cu mediul economic și socio-cultural

