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1. Începând cu data de 1.12.2015, d-I conf. univ. dr. Răzvan Săftoiu se suspendă din funcţia de director interimar al
Bibliotecii şi din funcţia de director al Editurii Universităţii Transilvania din Braşov.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

2. În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Transilvania din
Braşov, se aprobă numirea d-Iui conf. univ. dr. Mihai Ignat, de la Departamentul de literatură şi studii cultura le, ca
director interimar al Bibliotecii, pentru o perioadă de şase luni, Începând de la data de 1.12.2015.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3. În conformitate cu art. 9 din Regulamentul Editurii Universităţii Transilvania din Braşov, se aprobă numirea d-Iui conf.
univ. dr. Mihai Ignat, de la Departamentul de literatură şi studii culturale, ca director interimar al Editurii, pentru o
perioadă de şase luni, Începând de la data de 1.12.2015.

Răspund: Serviciul resurse umane, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Se supune aprobării Senatului propunerea de modificare a Regulamentului Editurii Universităţii Transilvania din Braşov
astfel: Art. 9 (2) va avea următorul conţinut: "Editura este condusă de un coordonator, numit de Rectorul universităţii,
la propunerea Prorectorului cu activitatea didactică şi În baza aprobării Consiliului de Administraţie, pentru o perioadă
de patru ani".

Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică

5. Se supune aprobării Senatului Raportul de evaluare internă al Universităţii Transilvania din Braşov, pentru anul
universitar 2014-2015, elaborat de către CEAC-U cu sprijinul DAC.

Răspunde: Coordonatorul CEAC-U

6. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente, În cadrul Sistemului de management al calităţii din
universitate:

1 - Derularea mobilităţilor de studii pentru studenţii Universităţii Transilvania din Braşov În cadrul programului
Erasmus+;
2- Derularea mobilităţilor pentru stagii de plasament practic ale studenţilor din Universitatea Transilvania din
Braşov În cadrul programului Erasmus+;
3 - Derularea mobilităţilor personalului pentru predare din Universitatea Transilvania din Braşov În cadrul
programului Erasmus+;
4 - Derularea mobiiităţilor personalului pentru formare din Universitatea Transilvania din Braşov În cadrul
programului Erasmus+.
Documentele sunt disponibile pe pagina web a Biroului de asigurare a calităţii
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTB V.aspx
Răspund: Coordonatorul instituţional Erasmus+, Biroul de asigurare a calităţii, Prorectorul cu internaţionalizarea şi
evaluarea calităţii

7. Se rectifică punctul 6 (a) din cadrul HCA 81 din 11.11.2015 după cum urmează:
Începând cu 1.11.2015 decontarea biletelor şi abonamentelor de transport pentru studenţi, se va face după cum
urmează:

Transportul auto În comun RAT Braşov pe bază de abonament lunar:
50% din valoarea plătită, pentru abonamentele cu preţ redus destinate studenţilor;
100% din valoarea plătită pentru studenţii orfani de ambii părinţi sau proveniţi de la casele de copii;

Răspund: Şeful serviciului cămine, Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu Studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

8. Se rectifică punctul 6 din HCA 80 din 28.10.2015 În sensul că Balul bobocilor din Universitatea Transilvania va avea loc
miercuri 9.12.2015, Începând cu ora 1900 (nu marţi 8.12.2015, ora 1800 cum era anunţat iniţial).

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Prodecanii cu studenţii, Coordonatorul Alumni al Universităţii, Directorul
General Administrativ, Prorectorul cu Studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-culturol, Rectorul
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9. Directorii de departamente vor transmite propunerile privind completarea/modificarea reprezentantului
departamentului În Comisia de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control
Managerial, la Prorectoratul cu relaţiile publice (Ia adresa de e-mail prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro) până În
data de 03.12.2015, precizând datele de contact ale persoanelor nominalizate.

Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice

10. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul Îndeplinirii cerinţelor Sistemului de control interni managerial
asumat de conducerea entităţii publice, pentru semestrul II al anului 2015, directorii de departamente, coordonatorii
departamentelor suport şi conducătorii serviciilor universităţii sunt solicitaţi să transmită informaţia completă la
Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, până cel târziu, vineri 11.12.2015 ora 1200

•

Autoevaluarea (Anexa 4.1) privind situaţia Îndeplinirii standardelor cuprinse În Codul Controlului Intern/ Managerial la
31.12.2015, va fi transmisă În format scris şi electronic la Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii
universităţii, e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro.

Răspund: Directorii de departamente, Conducătorii serviciilor universităţii şi ai departamentelor suport

11. În perioada vacanţei de iarnă (19.12.2015 - 03.01.2016), În zilele lucrătoare, se organizează permanenţă la decanatele
facultăţilor şi la Rectorat, zilnic Între orele 900

- 1300
• Planificarea permanenţei va fi Înaintată la cabinet Prorector relaţii

publice până vineri 11.12.2015, ora 1300
•

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

12. În vederea Inchiderii financiare a lunii decembrie şi Întocmirii statelor de plată, pontajele, Îndeplinirile normelor
didactice de bază şi plata cu ora, precum şi referatele cu privire la alte activităţi de cercetare vor fi depuse la SRU până
cel mai târziu În 15.12.2015.

Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului Resurse umane

13. Conform art. 139 din Codul Muncii zilele de 30.11.2015 şi 01.12.2015 sunt zile de sărbătoare legală.

Informări
Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:

1. HG nr.56 din 2.11.2015 pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern, publicat În MO nr 845/13.11.2015.
2. OMECSnr.S558 din 27.10.2015 al privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare În Învăţământ, publicat În MO nr

846/13.11.2015.
3. Ordinul nr.3804 din 10.11.2015 al Ministerului finanţelor publice şi nr 2793 al Ministerului fondurilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicat În MO nr 849/16.11.2015.

4. OMECSnr.5751 din 12.11.2015 al privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
În Învăţământul superior, publicat În MO nr 850/16.11.2015.

5. OMECS nr.5681 din 12.11.2015 privind aprobarea domeniului doctorat "muzică" În cadrul şcolii doctorale organizate În Universitatea "Transilvania" din
Braşov, publicat În MO nr 857/18.11.2015.

6. OMFEP nr. 3123 din 12.11.2015 privind aplicare, pentru perioada de programare 2014-20120, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi În
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi În cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE
şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr 1.120/2013, şi a
instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191.2014, publicat În MO nr 867/20.11.2015.

7. OUG nr.55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
publicată În MO nr 871/20.11.2015. Actul prevede schimbarea denumirii ministerului de resort În Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

8. OMECSnr.5629 din 10.11.2015 privind transferul de locuri Între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul 1) finanţate de la
bugetul de stat din instituţiile de Învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016, publicat În MO nr 873/23.11.2015.

9. OMECSnr.5613 din 04.11.2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel
postuniversitar, publicat În MO nr 875/23.10.2015.

10. OMECS nr.5800 din 16.11.2015 privind Înregistrarea instituţiilor de Învăţământ superior din România În Sistemul de informare al pieţei interne - IMI,
publicat În MO nr 881/25.11.2015.
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