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1. Sub rezerva verificării până În data de 20.03.2016 a Îndeplinirii criteriilor interne de eligibilitate, s-a aprobat
lista posturilor vacante pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată care vor fi scoase la concurs În
semestrul al doilea al anului universitar 2015-2016.

Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
informatizarea, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

2. Se supun spre aprobare Senatului noile criterii interne pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice
vacante. (Anexa 1)

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
inţormatizarea, Rectorul

3. Evaluarea activităţii didactice de către studenţi, pentru semestrul al doilea al anului universitar 2015-2016, se
va desfăşura după calendarul din Anexa 2.

Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Biroul de Asigurare a Calităţii, Prorectorul cu
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

4. Universitatea Transilvania lansează ediţia 2016 a concursurilor de proiecte Facultatea mea (destinat facultăţilor)
şi Împreună pentru universitate (destinat asociaţiilor studenţeşti legal constituite la nivelul Universităţii
Transilvania şi postului de radio studenţesc RCT- Radio Campus Transilvania). Detalii privind cele două competiţii,
termenele limită, modul de redactare şi criteriile de evaluare sunt prezentate În Anexa 3.

Răspund: Decanii facultăţilor, Preşedinţii asociaţii/or studenţeşti, Coordonatorul Biroului de management
al proiectelor, Coordonatorul Serviciului de Achiziţii publice, Directorul economic, Directorul general-
administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-culturol, Rectorul

5. În vederea evaluării propunerilor de proiecte din cadrul competiţiilor Facultatea mea şi Împreună pentru
universitate - ediţia 2016, se constituie comisia de analiză formată din:

Ing. Gabriela Plopeanu - Biroul de management al proiectelor, preşedinte,
Lector dr. Bianca Tescaşiu - Biroul de relaţii cu mediul economic, membru,
Ing. Marius Stroe - Direcţia General-administrativă, membru.
Răspund: Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cuttural, Rectorul

6. În vederea eficientizării procesului de Înregistrare a datelor bancare necesare primirii burselor studenţilor,
Începând cu data de 4.04.2016, introducerea datelor de cont bancar ale studenţilor bursieri În sistemul AGSIS
se va efectua la nivelul secretariatelor facultăţilor, iar centralizarea finală şi legătura cu băncile vor fi asigurate
de către Serviciul financiar - contabilitate.

Răspund: Decanii facultăţi/or, Secretarul şef al universităţii, Directorul General-administrativ, Prorectorul
cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

7. Se solicită facultăţilor minimum 5 propuneri de lucrări pentru Înscrierea În programul Conferinţei AFCO 2016.
Propunerile (titlul/ autorii! coordonatorul! secţiunea) vor fi Înscrise la http://www.unitbv.ro/afco2016/Primapagina.aspx şi
trimise prin e-maillaBiroulderelaţiicumediuleconomic(brme@unitbv.ro).

Termen: 20.04.2016.
Răspund: Decanii facultăţilor, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cutturoi, Rectorul

8. Se aprobă varianta revizuită a Procedurii de Înmatriculare, reînrnatrlculare, exmatriculare şi evidenţă a
studenţilor; revizia are În vedere modificarea Anexei 14 (Nota de lichidare). Documentele sunt disponibile pe
pagina web a Biroului de asigurare a calităţii:
http://www.unitbv.ro/cal itate/Docu me nte/Lista proced uri instru cti uni UTBV. aspx

Răspund: Coordonatorul ALUMNI la nivel de Universitate, Coordonatorul DAC, Prorectorul cu
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii
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Anexe
9. În perioada 04 - 06.04.2016, În Aula "Sergiu T. Chiriacescu", se va desfăşura workshopul: Dezvoltarea

abilităţi/or de predare/evaluare a cadrelor didactice tinere, pentru doctoranzi şi cadrele didactice aflate În
primii ani ai activităţii didactice. Mai multe informaţii În Anexa 4.

Răspund: Directorii de departamente, Directorul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, Decanul Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

ANEXA 4

10. Pentru luna aprilie 2016, se majorează salariile de Încadrare ale angajaţilor 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
maximum 100 de lei net, urmând ca angajaţii să primească În cuantumul menţionat anterior cadouri În
produse, cu ocazia sărbătorilor de Paşte,conform art. 166, alin. 3 Codul muncii, În condiţiile art. 20, alin. 3,
lit. e din Carta Universităţii, asimilat la art.76 alin.4lit. a, Cod fiscal. Sumele aferente acestei majorări vor fi
acoperite din veniturile proprii ale universităţii, conform reglementărilor În vigoare.

Răspund: Biroul Consiliului de Administraţie, Rectorul

Dezvoltarea
abilităţi/ar de
predare/evaluare a
cadrelor didactice
tinere

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Hotărârea Guvernului nr.97/18.02.2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea În vederea certificării

unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată În MO nr. 147/25.02.2016.
2. Legea nr.20/04.03.2016 pentru modificarea Ordonanţei 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.
171/07.03.2016.

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nrA/02.03.2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei nationale nr.l/2011,
publicată În MO nr.182/10.03.2016. Ordonanţa introduce o nouă prevedere Art. 1461\1. - Diploma de doctor Încetează să mai
producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului.

4. Hotărârea Guvernului nr.134/02.03.2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată În MO nr 182/10.03.2016. Sunt aduse modificări privind structura dosarului de
doctorat, susţinerea publică şi data Încetării calităţii de student-doctorand, respectiv la data acordării titlului de doctor sau
exmatriculare, precum şi aplicarea sancţiunilor de retragere a calităţii de conducător de doctorat, a titlului de doctor şi a acreditării
şcolii doctorale de către CNATDCU.

Reamintim faptul că În data de 17.03.2016 intră În vigoare Legea nr.1s/2016 privind modificarea Legii nr.349/2oo2 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor de tutun, iar sancţiunea contravenţională cu amenda se aplică atât persoanei fizice (Între 100 -
500 lei), cât şi persoanei juridice (5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de
suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere).

Rector,
n Vasile Abrudan


