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1. Se supun aprobării Senatului calendarul admiterii 2016 - sesiunea iulie, condiţiile de admitere,
contractul şi metodologia de admitere 2016 (Anexa 1).

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

2. Se supun aprobării Senatului Taxele de Înscriere la concursul de admitere 2016 şi Taxele de
şcolaneare va.labHe1'entru'antthtnivers~ta:r Wl6:-;l017 (Anexa 2<}.

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3. Facultăţile vor transmite la Prorectoratul didactic până joi, 10.03.2016, propunerile pentru
concursurile de ocupare a posturilor vacante şi extrasele din procesele-verbale ale consiliilor
facultăţilor cu aprobarea acestora.

Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Începând cu anul universitar 2016-2017, mărirea salarială pentru publicarea de articole În reviste
cotate ISI Web of Science cu factor de impact mai mare de 0,5, se majorează la 200 lei brut/articol
(cumulat, pentru toţi autorii din universitate). Celelalte condiţii de acordare a plăţii diferenţiate
pentru performanţă, stabilite prin HCA 38/2013, rămân neschimbate.

Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Rectorul

5. Se lansează competiţia -Bursa Universităţii- Tr-ansilvania din: Braşov ,pentf'u mobilitate .internaţională -
competiţia 2016. Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2500 euro/bursă. Regulamentul
competiţiei şi calendarul sunt prezentate În Anexa 3.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

6. Universitatea Transilvania, prin Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural
şi Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane, În colaborare cu Digi şi Digi Sport, vor organiza joi,
21.04.2016, de la ora 1200

, Marele cros al Universităţii Transilvania. Traseul propus va avea o lungime de
cca. 2,'Skm, Într-o zonă centrată a Municipiuful~raşov.Se vor acorda premii în obiecte, dlpfome, rnedafll
şi cupe primilor 5 clasati la fete şi băieţi. Studenţii din anii mici, vor primi drept bonificaţie pentru
participare 2 prezenţe la disciplina Educaţie fizică, cu condiţia finalizării cursei. Toţi participanţii vor primi
câte un tricou de concurs. La acest cros se pot înscrie şi angajaţi ai universităţii. Înscrierile se pot face În
perioada 7.03.2016 - 15.04.2016, prin e-mail.laadresacros@unitbv.ro. precizându-se, În cazul
studenţilor, numele şi prenumele, facultatea, anul şi adresa de e-mail, iar În cazul angajaţilor numele şi
prenumele, facultatea/departamentul, respectiv direcţia/serviciul şi adresa de e-mail.

Răspund: ,OiTectorul· generol administmw, P.t:OdecooUcu studenţi; şi Jegătttro cu ,mediul economic şi
socio-cuitural, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

7. Referitor la pct. 8 din HCA nr. 83/14.12.2015, în Anexa 4 sunt prezentate rezultatele concursului Proiectul
meu de diplomă. Coordonatorii (cadre didactice) sunt rugaţi să contacteze Biroul de management al
proiectelor, În vederea derulării finanţării. Cheltuielile aferente proiectului pot fi operate În perioada
29.02.2016 - 30.06.2016.

Răspund: Decanii facultăţilor, coordonatorul Biroului de management al proiectelor, Prorectorul cu
studenţii şi Tegătura cu mediu! economic şi socio-cuîturat, Rectoruî

8. În vederea motivării şi recompensării angajaţilor cu activitate deosebită, conducerea universităţii va
organiza În ultima decadă a lunii aprilie 2016, o deplasare externă de 3 zile (max. 41 locuri). Cheltuielile
(transport, cazare) vor fi suportate din veniturile proprii ale universităţii. În acest sens, fiecare facultate
va propune conducerii universităţii un cadru didactic (asistent/lector).

Răspund: Şeful biroului achiziţii, Directorul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
"economic şi soeio-cuiturat, Rectorul
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9. Facultăţile sunt solicitate să transmită la Biroul de marketing, până la data de 21.03.2016, imagini
(fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structură, Însoţite de un opis, În vederea actualizării bazei
de date la nivelul universităţii.

Răspund: Decanii facultăţilor, Coordonatorul Biroului de marketing, Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii

10. Se supune aprobării Senatului Metodologia de derulare a concursului de selecţie a decanilor la
Universitatea Transilvania Braşov pentru legislatura 2016-2020 (Anexa 5).

Răspund: Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul

11. Programul final al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Universităţii se găseşte În Anexa 6.
JWspUIJd: Pro.tectorul cu ,r:elaţiiJe. p,ubliceşi.pI.JJ.J:flCW,Drea ..imagilJii .univeJ:Sit:ăţii, .R.ectaTUI

12. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administraţie, conform Anexei 7.
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ANEXA 7

HotărâriBeA

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Hotărârea Guvernului nrA4/03.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

publicată În MO nr 99/09.02.2016.
2. Hotărârea Guvernului nr.45/03.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi

Inovare, publicată În MO nr 100/09,02.2016.
3. HotărâreaGuvernului .nr.pRl10.Q2.~OlPllrj\ljnd IDQQjficilfea şi caffillletari:!9 !iotă.ârll GIN~J}ullJj .Of. 925/2006.p.e,fltfl,l ilp,ro/lqf-f!ilo

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, publicată În MO nr 115/15.02.2016.

4. Decizia Curţii Constituţionale nr.765/10.11.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011
privind Încadrarea şi salarizarea În anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din Învăţământ, publicată În Monitorul
Oficial nr.107/11.02.2016, prin care Curtea Constituţională declară drept constituţionale prevederile şi grilele de Încadrare salarială
stabilite prin Legea nr.63/2011, faţă de excepţia invocată de anumite sindicate din Învăţământ care solicitau ca salariile
personalului didactic şi didactic auxiliar să revină, Începând cu data de 1.01.2011, la cuantumul (calculat pe baza coeficientului de
'rrnîltlţîticcrr€ l;OOtJd'e 40tr tel) prevăzut tt€t'egeatt'r. 221!ZOO8lîeriftuâ'ffr6bâ'r€aOhtcih,rnţeî :(jtlvertiUfU11\T. 15!2008privmd
creşterile salariale şi respectiv neluarea În considerare a prevederilor Legii nr.63/2011.


