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1. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017 are loc În data de 03.10.2016, Începând cu ora 11°°, În
Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea festivităţi lor de deschidere la nivelul facultăţilor se găseşte În Anexa 1.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Anexe

2. Universitatea Transilvania va organiza luni 03.10.2016, cu ocazia deschiderii anului universitar, la Aula Sergiu T.
Chiriacescu, Începând cu ora 18°°, deschiderea celei de a treia stagiuni de concerte a universităţii, care va fi urmată
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, Membrii Biroului
Consiliului de Administraţie, Directorul Centrului Muzical, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Anexa 1

Programarea
ţestivităţtlor de
deschidere la
nivelul facultăţilor

3. Sesupun spre aprobare Senatului Planurile de Învăţământ ale programelor de studii de licenţă şi masterat care vor
fi derulate În anul universitar 2016-2017.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Se supun spre aprobare Senatului Statele de funcţii ale departamentelor şi statul de funcţii pentru activităţi
suplimenta re, valabile În anul universitar 2016-2017.

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

5. Sesupun spre aprobare Senatului propunerea de redistribuire În universitate a locurilor finanţate de la bugetul de
stat rămase neocupate În urma fazei finale a admiterii din 29.09.2016.

Răspund: Secretarul Comisiei centrale de admitere, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

6. facultăţile vor transmite la Biroul de asigurare a calităţii (DAC) următoarele informaţii referitoare la procesul de
evaluare colegială În anul universitar 2016-2017:

• lista cadrelor didactice supuse evaluării de către studenţi, pe departamente;
• lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente;
• componenţa comisiilor de evaluare colegială.

DACva trimite facultăţilor şi departamentelor formatul electronic al documentelor de raportare. Datele solicitate
se transmit listate şi cu semnăturile aferente - la sediul DAC şi În format electronic - fişiere .doc/ .docx fără
semnături -Ia adresa d-dac@unitbv.ro.

Termen: 10.10.2016
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea
calităţii

7. Începând cu 3.10.2016, se modifică punctul 4 a} al HCA nr. 81/11.11.2015, după cum urmează: abonamentele
studenţilor pentru transportul auto În comun RATBraşov vor fi decontate, la cerere, integral.
În funcţie de numărul solicitanţilor şi de fondurile disponibile din subvenţia primită la capitolul de cheltuieli
transport studenţi, pe parcursul anului universitar 2016-2017, Universitatea Transilvania Îşi rezervă dreptul de a
modifica gradul de acoperire al acestui decont.

Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

8. Absolvenţii studiilor de licenţă ai Universităţii Transilvania - şefi de promoţie 2016, care continuă studiile prin
programe de master la universitatea noastră, vor primi pentru folosinţă pentru perioada studiilor, câte un laptop.
La finalizarea studiilor sau În cazul retragerii la cerere pe parcursul acestora, studenţii vor Înapoia laptop-urile
instituţiei.

Răspund: Coordonatorul Biroului achiziţii, Directorul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural, Rectorul

9. Conform legii nr. 448/2006, studenţii cu grad de handicap grav şi accentuat vor beneficia, la cerere, de reducere cu
50% a taxei de cazare, pe parcursul anului universitar 2016 - 2017. În acest sens, vor fi luate În considerare numai
cazurile pentru care certificatele medicale atestă foarte clar gradul handicapului, respectiv grav/accentuat. Această
prevedere se aplică numai În perioada studiilor (exceptând vacanţele). Cererile vor fi depuse la Serviciul cămine şi
vor fi centralizate la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cuttural, Rectorul
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10. Se supun spre aprobare Senatului propunerea de actualizare a tarifelor percepute de biblioteca şi editura
universităţii (Anexa 2, Anexa 3).

Răspund: Directorul Bibliotecii, Directorul Editurii, Directorul economic

11. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se constituie Comisia de burse şi alte
forme de sprijin material pe universitate, pentru anul universitar 2016-2017, cu următoarea componenţă:
• Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU - preşedinte

Prorector cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural
• Ing. Mihaela Alina POPESCU - vice-preşedinte, secretar şef universitate
• Ec. Iulia BANCIU - membru, director economic
• Jr. Adrian MANEA - membru
• Cristina PĂCURAR- membru, student senator
• Marius LUCA - membru, student senator
• Jr. Doina CHELARU - secretar
Răspund: Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

12. Se supun spre aprobare Senatului următoarele cuantumuri ale burselor studenţilor pentru semestrul I al anului
universitar 2016 - 2017:

• Bursa socială: 250 Iei/lună;
• Bursa de studiu: 300 Iei/lună;
• Bursa parţială de studiu: 200 Iei/lună;
• Bursa de merit: 400 Iei/lună;
• Bursa de performanţă: 650 Iei/lună;
• Bursa de excelenţă Transilvania: 3000 lei.
Răspund: Decanii facultăţilor, Secretarul-şef al universităţii, Directorul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura
cu mediul economic şi socio-cuitural, Rectorul

13. Începând cu data de 03.10.2016 programul de lucru cu publicul la secretariatele facultăţilor va fi: 1200_1500
.

Răspund: Secretareie-şeje ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Secretarul-şef al universităţii

14. Facultăţile sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii În limba română şi engleză.
Termen: 01.11.2016
Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice

15. Se supune aprobării Senatului lista actualizată a taxelor pentru diverse activităţi pentru anul universitar 2016-2017
(Anexa 4).
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Taxe percepute
pentru diverse
activităţi pentru
anul universitar
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Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.1840/05.09.2016 / Ministerului Finanţelor Publice

nr.2018/23.08.2016, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.4947/19.08.2016 privind Încadrarea În activitatea de cercetare-
dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, publicat În MO nr. 718/16.09.2016.

2. Hotărârea Guvernului nr.664 din 14.09.2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind
domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi În anul universitar 2016-2017,
publicată În MO nr. 732/21.09.2016.

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/19.09.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului
achizitiilor publice, publicată În MO nr. 738/22.09.2016.

4. Hotărârea Guvernului nr.654 din 14.09.2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de Învăţământ superior pentru anul
universitar 2016-2017, publicată În MO nr. 742/23.09.2016.


