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1. Se supune aprobării Senatului Fişa de autoevaluare pentru acordarea gradaţii lor de merit
pentru personalul didactic 2016 (Anexa 1) şi calendarul competiţiei 2016 (Anexa 2).
Gradaţiile de merit pentru perioada 1.01.2017 - 31.12.2021 vor fi acordate prin
competiţie la nivel de universitate, În ordinea descrescătoare a punctajelor şi În limita
numărului stabilit de prevederile lega le.

Răspund: Serviciul Resurse Umane, Consiliul de Administraţie, Rectorul

2. Pentru evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul competiţiei Proiectul meu de
diplomă, se constituie comisia de analiză formată din:

- Prof. univ. dr. ing. Daniel Munteanu (prorector) - preşedinte;
- Conf. univ. dr. ing. Luminiţa Pârv (coordonator BRME) - membru;
- tng. Daniela Gîvan (Birou! de management at protectetor) - membru.
Răspund: Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,
Rectorul

3. Sesupune aprobării Senatului Regulamentul Centrului Multicultural al Universităţii (Anexa 3).
Răspund: Decanul Facultăţii de Litere, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea
imaginii universităţii, Rectorul

4. Sesupune aprobării Senatului Regulamentul Centrului Muzical al Universităţii (Anexa 4).
Răspund: Deconul Facultăţii de Muzică, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea
imaginii universităţii, Rectorul

Anexe

Anexa 1
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Anexa 2
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Anexa 3
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Universităţii -
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ANEXA 4
5. În perioada 06.03.2016 - 18.03.2016 decanii facultăţilor vor prezenta un raport privind starea Regulamentul

facultăţii, conform art. 213, alin 9. din legea Educaţiei Nationale. După validarea În Consiliul CentrwtliMtizicaial

facultăţii acesta va fi publicat pe site. Universităţii -
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi asigurarea imaginii universităţii, propunere
Rectorul

6. În perioada 22.02 - 01.03.2016, cu ocazia Zilei Universităţii Transilvania din Braşov, vor avea loc
mai multe manifestări, prezentate În programul din Anexa 5.

Răspund: Membrii Consiîiuîut de Administraţie, Prorectoruî cu retaţiite publice şi
asigurarea imaginii universităţii, Rectorul

7. Universitatea Transilvania va organiza marţi 01.03.2016, cu ocazia Zilei Universităţii
Transilvania din Braşov, un eveniment festiv, care se va desfăşura la Aula Sergiu T.
Chiriacescu şi va include un spectacol artistic urmat de un cocktail. Cheltuielile de
organizare vor fi suportate din veniturile proprii ale universităţii şi din alte surse atrase.

Răspund: Şeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General
Administrativ, Decanul Facultăţii de Muzică, Prorectorul cu relaţiile publice şi asigurarea
imaginii universităţii, Rectorul

ANEXA 5

Programul
manifestărilor ce se
vor desfăşura de
Ziua universităţii
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Anexe
8. În perioada 15.02.2016 - 21.02.2016, 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 joi 11.02.2016, ora 1500

•

.Răsp-und: Decanii facultăţilor, Şefii serviciilor şi birourilor, Prorectorul curelatii publice şi
asigurarea imaginii universităţii, Rectorul

ANEXA 6

Hotărâri BeA

9. Cu ocazia zilei de 8 Martie se oferă cadouri (În produse) angajatelor Universităţii, În
condiţiile art.20 alin.3 lit.e din Carta Universităţii raportat la art.76 alin.4 lit.a Cod fiscal.
Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universităţii, vor fi suportate din veniturile
proprii ale universităţii, iar cadourile vor fi distribuite În cadrul facultăţilor, respectiv În
cadrul serviciilor şi direcţiilor universităţii.

Răspund: Consiliul de Administraţie, Directorul tehnic-administrativ, Prorectorul cu
relaţiile publice şi asigurarea imaginii universităţii, Rectorul

10. Se supune aprobării Senatului ca spaţiul de la subsolul Rectoratului să nu fie disponibilizat
Începând cu data de 01.06.2016, fiind integrat În circuitul administrativ al instituţiei.

Răspund: Serviciul administrativ patrimoniu, Compartimentul juridic, Directorul General
Administrativ

11. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administraţie, conform Anexei 6.

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Ordinul 3098/27.01.2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie publicat În MO nr 69/ 01.02.2016;
2. Ordinul 3107/26.01.2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii În ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2016-2017 publicat În MO nr 69/ 01.02.2016;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 27.01.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa
energetică a cfădlrllor, publicată În MO nr. 68/29.01.2016;

4. Legea nr.15 din 29.01.2016 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun, publicată În MO nr.72/01.02.2016, potrivit căreia Începând cu data de
17.03.2016 este interzis fumatul precum şi comercializarea produselor din tutun În unităţile de Învăţământ.

Vasile Abrudan
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