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1. Cadrele didactice titulare şi cercetătorii care vor obţine În competiţia 2014 - Programul Resurse
Umane, subprogramul "Tinere echipe de cercetare" un punctaj mai mare de 80 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, 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 cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
inform atizare a, Rectorul.

2. Se aprobă Comisia de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a Dezvoltării
Sistemului de Control Managerial (Anexa 1). Responsabilii cu Sistemul de Control Managerial
de la nivelul departamentelor, serviciilor şi structurilor suport vor actualiza documentele
aferente semestrului al II-lea al anului 2014, până În data de 10.12.2014.

Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăţilor, Coordonatorii serviciilor şi
structurilor suport, Prorectorul cu relaţiile publice

3. Se supune spre aprobare Senatului lista programelor de studii de licenţă propuse pentru
procesul de evaluare externă de către ARACISÎn anul universitar 2014-2015, Anexele 2a şi 2b.

Răspunde: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

4. Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licenţă, În scopul evaluării externe
periodice de către ARACISÎn anul universitar 2014-2015, se va desfăşura după calendarul din
Anexa 3.

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Biroul de
asigurare a calităţii, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

5. Procesul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi pentru semestrul 1, anul universitar
2014-2015, se va desfăşura după calendarul din Anexa 4.

Răspund: CfAC-D, Directorii de departamente, Biroul de asigurare a calităţii, Prorectorul cu
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

6. Pentru adaptarea corespunzătoare la cerinţele noului Program Erasmus+, se completează
structura Biroului pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
cu poziţia de coordonator infrastructură şi informaţii suport (gestionarea site-ului ORI,
MobilityTool, Lingvistic Online Suport, etc.). În consecinţă, se numeşte conducerea Biroului
pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale după cum
urmează:

Prof. univ. dr. Simona Lache - coordonator instituţional Erasmus+
Prof. univ. dr. Sorin Zamfira - coordonator infrastructură şi informaţii suport
Prof. univ. dr. Camelia Drăghici - coordonator Erasmus - mobilităţi outgoing
Conf. univ. dr. Laura David - coordonator Erasmus - mobilităţi incoming
Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii, Rectorul

7. Se numeşte conf. univ. dr. Corneliu Bazil CIZMAŞ, de la Departamentul de Inginerie electrică şi
fizică aplicată, În funcţia de coordonator AUF (Agenţia Universităţilor Francofone), În cadrul
Oficiului de Relaţii Internaţionale al Universităţii Transilvania.

Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii, Rectorul
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8. În condiţiile art.20 alin.3 lit.e din Carta Universităţii, raportat la art.55 alin.4 lit.a Cod fiscal, se
aprobă acordarea În luna decembrie a cadourilor În beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, În
vârstă de maxim 10 ani Împliniţi, cu ocazia Crăciunului. Cadourile vor fi oferite În cadrul
manifestării organizate de universitate cu ocazia Crăciunului 2014, În data de 17.12.2014.

Răspund: Şeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General
Administrativ, Prarectorul cu relaţiile publice, Rectorul

9. Din motive organizatorice, Balul bobocilor din Universitatea Transilvania - ediţia 2014, organizat
de universitatea noastră Împreună cu Asociaţia Studenţilor din Universitatea Transilvania, va fi
reprogramat Marţi, 9.12.2014, de la ora 1800

, la Aula Sergiu T. Chiriacescu.
Răspund: Directorul general administrativ, Coordonatorul Alumni pe universitate, Prarectorul
cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

10. Pentru perioada noiembrie - decembrie 2014, fiecare facultate are la dispoziţie suma de
1.000 Iei/lună pentru materiale consumabile.

Răspund: Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ, Rectorul

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Decizia nr 481 din 23.09.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 alin(l) şi (2), art 2 alin (1)

şi art.6 din Legea nr.63/2011 privind Încadrarea şi salarizarea În anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din
Învăţământ, publicată În MO 823 din 12.11.2014.

2. Ordinul 1149 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea
de proiecte nr 181 "Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii", nr.182 Formare profesională
continuă pentru angajaţi", nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zonele foste industrializate din mediul rural", publicat
În MO 836 din 17.11.2014.


