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1. Universitatea Transilvania din Braşov organizează o colectare de carte la Bibliotecă În vederea donării către
Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova. Personalul din universitate este invitat să răspundă
acestei solicitări, ţinând cont de următoarele:
a. persoana de contact este dna Cecilia CRĂCIUN(cecilia.craciun@unitbv.ro) - Centrul de Împrumut;
b. locul depozitării donaţiilor - Depozit Aulă (intrarea din Str. Trăian Grozăvescu);
c. perioadade colectare:08 - 31.07.2015şi 24.08- 25.09.2015;
d. pentru eficientizarea operaţiunilor şi fluidizarea procesului de donaţie, Înainte de a veni cu donaţiile la
Bibliotecă donatarii vor descărca/ completa/ printa/ semna documentul Excel de la adresa
http://www.unitbv.ro/but/Evenimente/%C5%9EtirLaspx şi ulterior transmite pe e-mail la adresa
cecilia.craciun@unitbv.ro.
Răspund: Biblioteca, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

2. În vederea formulării strategiei de internaţionalizare a universităţii, decanii vor transmite la Prorectoratul cu
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii, la adresa prorector-international-calitate@unitbv.ro,
principalele zone geografi ce strategice vizate În procesul de extindere a relaţiilor de colaborare internaţională.
Materialul va cuprinde, pe lângă prezentarea zonelor de interes, argumentele care au condus la respectiva decizie.
Termen 15.07.2015.

Răspund: Decanii[acultăţilor, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

3. Cele 2 cantine-restaurant din complexurile studenţeşti Memorandului şi Colina Universităţii vor fi Închise În
perioada 20.07.2015 - 28.09.2015.

Răspund: Şeful Serviciului cantine-restaurant, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cuitural

4. În perioada 27.07.2015- 31.08.2015 programul de permanenţă pentru decanate şi serviciile din Rectorat este Între
orele 900_1300 şi la Cabinetul Rectorului Între orele 900_1300

. Decanatele şi Serviciile din Rectorat vor stabili
persoanele desemnate să asigure permanenţa şi le vor comunica la Cabinetul Prorectorului cu relaţiile publice
până miercuri, 22.07.2015, ora 1400

.

Răspund: Decanii [acultătilor, Şefii serviciilor şi birourilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea
imaginii

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. OMECS nr. 3888/22.06.2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi

finanţarea suplimentară a instituţiilor de Învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015, publicat În MO
nr .442/22.06.2015.

2. Legea nr. 154/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,
publicată În MO nr. 445/22.06.2015

3. OUG nr. 27 /2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În anul 2015,
precum şi alte măsuri În domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată În MO
nr.474/30.06.2015.
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