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1. Începând cu data de 20.10.2016, Prof. dr. Monica Răileanu Szeles se numește în funcția de Director 
al Institutului de Cercetare - Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. 

Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
2. Se supun spre aprobare Senatului: Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de 

Management al Proiectelor (anexa 1), Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de 
Proprietate Intelectuală (anexa 2), Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului IT (anexa 3). 

Răspund: Coordonatorul BMP, Coordonatorul BPI, Coordonatorul BIT, Prorectorul cu activitatea 
de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 
3. Începând cu anul universitar 2016-2017, majorarea salarială pentru directorii propunerilor de 

proiecte de cercetare științifică depuse în competițiile PNIII și H2020 care au obținut cel puțin 80% 
din punctajul maxim al competiției este de 500 lei brut (cote angajat și angajator incluse). 

Răspund: Șeful Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
4. Se supune spre aprobare Senatului lista programelor de studii de licență propuse pentru procesul de 

evaluare externă de către ARACIS în anul universitar 2016-2017 (Anexa 4). 
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității 

 
5. Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licență, în scopul evaluării externe periodice 

de către ARACIS în anul universitar 2016-2017, se va desfăşura în două etape, conform calendarelor 
din Anexele 5.1 și 5.2 

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Coordonatorul Biroului 
de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
6. Procesul de evaluare a activității didactice de către studenți pentru semestrul 1 al anului universitar 

2016-2017 se va desfăşura după calendarul din Anexa 6.  
Răspund: CEAC-D, Directorii de departamente, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
7. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente din cadrul Sistemului de Management al 

Calității: 1 - Derularea mobilităților STA+STT outgoing - cu țările programului; 2 - Derularea 
mobilităților STA+STT outgoing - cu țări partenere. Documentele se găsesc pe site-ul Biroului de 
asigurare a calității, 
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx.  

Răspund: Biroul de asigurare a calității, Responsabilii de procese, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității și evaluarea calității  

 
8. Universitatea Transilvania organizează selecția pentru 8 poziții de student-practicant în cantinele-

restaurant ale universității. Studenții selectați își vor desfășura activitatea de luni până vineri, timp de 4 
ore pe zi (800-1200 sau 1200-1600, în funcție de orarul activității didactice). Studenții selectați vor primi câte 
o bursă lunară în valoare de 400 de lei, din fondurile proprii ale universității. Atribuțiile studenților-
practicanți sunt detaliate în Anexa 7.  

Răspund: Șeful Serviciului cantine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu Studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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9. Se constituie la nivelul Universității următoarele grupuri de studenți: 
(a) Grup Mentenanță Transilvania (TMG grup): 

 Cătălin Goran, coordonator, anul II master, Facultatea IESC; 

 Sabin Rareș Munteanu, anul IV, Facultatea IESC; 

 Mădălin Alexandru Dumitru, anul III, Facultatea IESC, 
cu atribuții de mentenanță tehnică pentru Radio Campus Transilvania, realizare și mentenanță a 
rețelei externe și interne de difuzoare - RCT, asistență tehnică la evenimentele universității, 
reumplere cartușe. 

(b) Grup Radio Campus Transilvania (RCT grup): 

 Adina Milea, coordonator, anul I master, facultatea PSE; 

 Daniel Axinte, anul I master, facultatea IESC. 
Cei 5 studenți vor beneficia de masă în regim gratuit, în valoare de maximum 13 lei pe zi, pe parcursul 
anului universitar 2016-2017, cu excepția vacanțelor și a sărbătorilor legale. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Directorul general administrativ, 
Prorectorul cu Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

10. Universitatea Transilvania lansează programul „Proiectul meu pentru universitate” - PROUNIV, destinat 
studenților, pentru rezolvarea unor probleme administrative din campusul universitar sau pentru 
îmbunătățirea unor activități și procese interne. În funcție de specific și de numărul de studenți, fiecare 
facultate va propune anual câte 5 teme de proiect de diplomă/disertație (facultățile cu mai puțin de 500 
de studenți, respectiv 10 teme celelalte facultăți). Detalii în Anexa 8. 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
Termen: 20.11.2016 

 

11. Facultățile vor transmite la Prorectoratul cu studenții şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural 
informații actualizate, pentru anul universitar 2016-2017, referitoare la persoanele desemnate să 
coordoneze activitățile privind: 

- Practica studenților; 
- Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră; 
- Alumni; 
- Relația cu mediul economic şi socio-cultural. 

Datele solicitate (conform Anexei 9) se transmit în format scris - semnat la Prorectoratul cu studenții şi 
legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi în format electronic la adresa de e-mail: brme@unitbv.ro 

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, CICOC și Alumni, Prorectorul cu studenții şi 
legătura cu mediul economic şi socio-cultural 
Termen: 31.10.2016 

 

12. Se avizează contractele de școlarizare privind înmatricularea începând cu anul universitar 2016-2017 
valabile și se trimit spre aprobare Senatului Universității. 

Răspund: Compartimentul juridic-contencios, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

13. Pentru prezentarea evenimentelor care au loc în universitate la secțiunea evenimente de pe site‐ul 
universității, organizatorii acestora sunt solicitați să transmită informații la Prorectoratul cu relațiile 
publice (la adresa de e‐mail prorector‐rel.publice‐imagine@unitbv.ro), cu cel puțin două săptămâni 
înainte de derularea evenimentului, conform modelului din Anexa 10. 

Răspund: Coordonatorii evenimentelor, Directorii de departamente, Decanii facultăților, Coordonatorul 
Biroului de marketing și imagine, Prorectorul cu relațiile publice  
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14. Pentru studenţii care:
• provin de la casele de copii
• provin din centre de plasament
• sunt orfani de ambii părinţi

se aprobă scutirea integrală de taxa de şcolarizare În anul universitar 2016-2017, În conformitate cu
legislaţia În vigoare, În condiţiile Îndeplinirii criteriilor de promovare şi cu respectarea condiţiilor din
regulamentul programului "Serviciul În folosul UnitBv".
Cererile conform Anexei 11 se depun la decanatele facultăţilor În perioada 26.10 - 7.11.2016 şi se transmit
centralizat la cabinetul rectorului, până la lS.11.2016, după validarea În Consiliul Facultăţii.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Anexe

Anexa 11

Model cerere
reducere de taxă

lS. Pentru studenţii care sunt:
• angajaţi ai universităţii
• rude de gradul I ai angajaţilor universităţii
se aprobă reducerea taxei de şcolarizare cu SO% pentru anul universitar 2016-2017, În conformitate cu
legislaţia În vigoare, În condiţiile Îndeplinirii criteriilor de promovare şi cu respectarea condiţiilor din
regulamentul programului "Serviciul În folosul UnitBv".
Cererile conform Anexei 11 se depun la decanatele facultăţilor În perioada 26.10 - 7.11.2016 şi se transmit
centralizat la cabinetul rectorului, până la lS.11.2016, după validarea În Consiliul Facultăţii.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

16. Facultăţile vor transmite la Prorectoratul cu relaţiile publice, până vineri, 21.10.2016, datele de contact
ale persoanei responsabile cu actualizarea informaţiilor pe site-ul facultăţii (cadru didactic). Persoanele
responsabile vor participa miercuri, 26.10.2016, ora 1300

, la sala Consiliului de Administraţie, Rectorat, la
o şedinţă de instruire În vederea implementării memorandumului privind Creşterea transparenţei şi
standardizarea afişării informaţiilor de interes public.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. OMENCSnr.S381/29.09.2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţionale de Atestare a

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr.3482/2016, publicat În MO nr.788/07.10.2016

2. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2373/03.10.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabiiităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, publicat În MO nr.796/1O.1O.2016.

3. Legea nr.176/07.10.2016 privind modificarea alin.l art.139 din Legea nr.S3/2003 - Codul muncii, publicată În MO nr.808/13.10.2016,
potrivit căreia şi ziua de 24 Ianuarie este declarată zi de sărbătoare legală În care nu se lucrează.

4. HG nr.728/0S.1O.2016 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii
universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite cornasat, publicată În MO nr.821/18.10.2016.

Rector, Praf. univ. dr. Ioan Vasile Abrudan


