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1.

Se supune spre aprobare Senatului, Raportul de evaluare internă a Universităţii Transilvania din
Braşov, pentru anul universitar 2013-2014, elaborat de către CEAC-Ucu sprijinul DAC. (Anexa 1).
Răspund: Coordonatorul CEAC-U,Rectorul

Anexe
ANEXA 1
Raportul de evaluare

2.

În vederea organizării de cursuri de specializare În anul 2015, toate cadrele didactice auxiliare şi
personalul nedidactic vor transmite la Serviciul Resurse umane, În perioada 15-27.01.2015,
solicitarea privind tipurile de cursuri pe care doresc să le urmeze. Acestea vor fi incluse În Planul
de pregătire profesională a personalului din Programul de dezvoltare a sistemului de control
managerial.
Răspund: Directorii de Departament,
Decanii, Şefii serviciilor din universitate,
Şeful
Serviciului Resurse umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relaţiile publice
şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul

3.

În conformitate cu HG 1090j2014 publicat În MO 901 din 11.12.2014 zilele de 24.12.2014 şi
31.12.2014 sunt zile libere şi se vor recupera prin prelungirea corespunzătoare a timpului de
lucru până În data de 31.01.2015. Excepţie fac persoanele care În zilele menţionate sunt În
concediu.
Graficul recuperării zilelor libere va fi transmis la Serviciul Resurse umane, până luni 22.12.2014,
ora 1200.
Răspund: Decanii, Şefii serviciilor din universitate,
Şeful Serviciului Resurse umane,
Directorul General Administrativ,
Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii
universităţii, Rectorul

4.

Perioada de evaluare anuală a performanţelor
profesionale
individuale ale personalului
contractual al universităţii este 06-31.01.2015. Evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face cu respectarea Procedurii de evaluare a
personalului aprobată În şedinţa Biroului Senatului din 27.01.2012 (procedură disponibilă pe
portal la adresa http://portal.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=67),
În conformitate cu prevederile
OMECTS nr.3680j2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor
profesionale anuale ale personalului contractual.
Răspund: Directorii de Departament,
Decanii, Şefii serviciilor din universitate,
Şeful
Serviciului
Resurse
umane,
Directorul
General
Administrativ,
Prorectorul
cu
internaţionalizarea
şi evaluarea calităţii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea
imaginii universităţii, Rectorul

5.

Câştigătorii locurilor I la Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti - ediţia 2015, vor participa la o
excursie la Bucureşti În data de 04.06.2015, care va include participarea la un concert la Arenele
Romane. Cheltuielile privind organizarea excursiei (transport + bilete concert) vor fi acoperite din
veniturile proprii ale universităţii.
Răspund: Şeful Serviciului de achiziţii publice şi aprovizionare, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul.
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6.

În vederea actualizării bazelor de date privind persoanele aflate în întreţinerea
angajaţilor
Universităţii Transilvania din Braşov, precum şi a persoanelor declarate ca şi coasiguraţi, facultăţile
şi serviciile universităţii vor transmite la Serviciul Resurse umane, modificările la documentele
transmise pe parcursul anului 2014, conform anexei 2 (formularele 1-6).
•
Declaraţia contribuabilului în vederea stabilirii deducerii personale - formularul nr. 1
•
Declaraţia pe proprie răspundere a părintelui care nu beneficiază de deducere suplimentară
pentru impozitul pe venit - formularul nr. 2
•
Declaraţia pe proprie răspundere a persoanei aflate în întreţinerea
contribuabilului
formularul nr. 3
•
Declaraţia privind persoanele coasigurate - formularul nr. 4
•
Declaraţia coasiguratului - formularul nr. 5
•
Informare privind minorii aflaţi în întreţinere - formularul nr. 6
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Şefii serviciilor din universitate, Şeful Serviciului
Resurse umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea
imaginii universităţii, Rectorul
Termen: 17.01.2015

Anexa 2
Modele raportare
baze de date
privind
persoanele aflate
În Întreţinerea
angajaţilor
universităţii şi a
persoanelor
declarate ca şi
coasiguraţi

Informări
Au fost publicate În Monitorul
1.

Oficial următoarele

Ordinul Ministerului
locuri - granturi

acte normative,

disponibile pe portal:

Educaţiei Naţionale nr. 672/03.12.2014

de studii (anul 1) finanţate

privind transferul

de locuri Între cicluri destudii

de la bugetul de stat din instituţiile

de Învăţământ

universitare

şi numărul de

superior de stat, pentru anul universitar

2014-2015, publicat În MO nr 883/04.12.2014;
2.

Ordinul Ministerului
finanţarea

Educaţiei Naţionale

de bază şi finanţarea

nr. 668/28.11.2014

suplimentară

a instituţiilor

privind aprobarea

de Învăţământ

metodologiei

de alocare a fondurilor

bugetare pentru

superior de stat din România pentru anul 2014, publicat În MO

nr 882/04.12.2014;
3.

Hotărârea
domeniilor
universitar

Guvernului

5.

modificarea

de studii

Hotărârii

universitare

conferite

Guvernului

şi a structurii

absolvenţilor

nr.580/2014
instituţiilor

Învăţământului

privind aprobarea
de Învăţământ

universitar

Nomenclatorului

superior

pentru

de licenţă Înmatriculaţi

anul

În anul I

2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată În MO nr 885/05.12.2014;

Hotărârea Guvernului nr. 1091/10.12.2014
902/11.12.2014;
Ordinul

pentru

2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor

În anii universitari
4.

nr. 1071/26.11.2014

şi al specializărilor/programelor

Ministerului

Educaţiei

Naţionale

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat la plată, publicată În MO nr
nr. 701/11.12.2014

privind

Consiliului Agenţiei Române de asigurare a Calităţii În Învăţământul

Consiliul

de Administraţie
doreşte

tuturor

al Universităţii
membrilor

Sărbători Pericite!

publicarea

Procedurii

de selectare,

prin concurs, a membrilor

superior, publicat În MO nr 910/15.12.2014.

Transilvania

comunităţii

şi

din Braşov

academice
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