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1. Se supune aprobării Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de 
cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 2015‐2017 (Anexa 1). 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Pentru asigurarea accesului candidaților/ studenților internaționali la informații privind oferta 
educațională a Universității Transilvania din Brașov, facultățile vor elabora varianta în limba engleză 
pentru toate planurile de învățământ ale programelor de studii (la toate ciclurile și formele de 
învățământ). Titularii de discipline vor elabora varianta în limba engleză a fișei disciplinei, conform 
modelului din Anexa 4.2 a Procedurii privind inițierea, monitorizarea și evaluarea programelor de 
studii (disponibila pe intranet https://intranet.unitbv.ro/Calitate/Documente-asigurarea-
calitatii/Documente-SMC/Procese-de-baza). 
Denumirea în limba engleză a programelor de studii va fi aceeași cu cea utilizată în broșura 
de prezentare a universității; lista programelor de studii cu denumirea în limba engleză va fi 
trimisă prin e-mail responsabililor de proces (decani și directori de departamente). 

Răspund: Directorii de departament, Decanii, Prorectorul cu internaționalizare universității și asigurarea calității, 
Rectorul  
Termen : 30.03.2018 

 
3. Facultățile vor transmite până luni, 5.02.2018 (electronic și în format letric, cu extras din 

procesul-verbal al ședinței Consiliului facultății în care s-au aprobat acestea) informațiile 
actualizate privind Admiterea 2018: a) programe de studii pentru care se organizează 
admitere; b) număr de locuri scoase la concurs; c) probele de admitere; d) criterii de 
departajare; e) taxe de admitere; f) taxe de școlarizare. 

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se informează Senatul Universității cu privire la încheierea unei convenții de colaborare cu 

Universitatea Sapientia Cluj-Napoca pentru organizarea și desfășurarea examenului de 
licență la programul Informatică economică 

Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică 

 
5. În Anexa 2 sunt prezentate rezultatele competiției interne de proiecte – Proiectul meu de 

diplomă/ disertație, ediția 2018. Cheltuielile aferente acestora pot fi realizate în perioada 
12.02.2018 – 27.04.2018. Autorii proiectelor finanțate au obligația prezentării lucrărilor la 
evenimentul AFCO 2018. 

Răspund: Șef birou achiziții, Director economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 

 

6. In perioada 05.03.2018 - 23.03.2018 decanii facultăților vor prezenta un raport privind 
starea facultății, conform art. 213, alin 9. din Legea Educației Naționale. După validarea în 
Consiliul facultății acesta va fi publicat pe site. 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

7. Universitatea Transilvania va organiza joi 01.03.2018, cu ocazia Zilei Universității 
Transilvania din Brașov, un eveniment festiv, care se va desfășura la Aula Sergiu T. 
Chiriacescu și va include un spectacol artistic urmat de un cocktail. Cheltuielile de organizare 
vor fi suportate din veniturile proprii ale universității și din alte surse atrase. 

Răspund: Șeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General Administrativ, Directorul 
Centrului Muzical, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

Anexa 1 

Raportul referitor la 
cuantumul regiei 
pentru granturile de 
cercetare și modul în 
care regia a fost 
cheltuită, pentru 
perioada 2015‐2017 
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8. In conformitate cu Regulamentul programului "Serviciulln folosul UnitBv" aprobat prin HCA
nr. 7812015, facultatile vor transmite la Prorectoratul cu relatiile publice fisa de pontaj
aferenta lunilor octombrie 2017- ianuarie 2018, conform modelului existent pe portal, pana
la data de 26.02.2018.

Raspund: Decanii facultatilor. Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

9. In conformitate cu prevederile art.1 lit. h ~i art.129 din Legea dialogului social nr.62/2011,
avand In vedere necesitatea desernnarii reprezentantilor angajatilor la negocierea
contractului colectiv de rnunca al institutiei, la nivelul fiecarei facultati ~i separat a serviciilor
administrative din Universitate se vor organiza, In doua etape, alegeri pentru desemnarea
reprezentantilor pe facultati/servicii administrative a angajatilor pana la data de 20.02.2018
(Etapa I).
Procesele verbale ale alegerilor, inclusiv listele de prezenta, se vor depune pana cel tarziu
22.02.2018 la Prorectoratul cu relatiile publice.
In cadrul alegerilor reprezentatilor angajatilor In Etapa I se va aplica urrnatorul algoritm de
reprezentare: Intre 1-49 de persoane: 1 reprezentant, Intre 50 ?i 99 de persoane:
2 reprezentanti, peste 100 de persoane 1 reprezentant ales la 50 de angajati (personal
didactic, didactic auxiliar ~i nedidactic). In Anexa 3 se gaseste situatia actuala a nurnarului de
angajati (personal didactic, didactic auxiliar ~i nedidactic).
Pentru validarea alegerilor In Etapa I este necesara prezenta a cel putin jurnatate din membrii
fiecarei structuri. In caz contrar se organizeaza In perioada '23.02.2018-01.03.2018 turulll al
alegerilor reprezentantilor angajatilor, care este valid, indiferent de prezenta la vot.
In perioada 05-09.03'.2018, In Etapa a II-a vor fi alesi la nivel de u~iversitate 3 (trei)
reprezentanti ai angajatilor uruversitatii care vor face parte din Comisia paritara de negociere
a contractului colectiv de rnunca. cu aprobarea ulterioara a Senatului Universitatii. Calendarul
derularii activitatilor este prezentat In Anexa 4.

Raspund (In privinta respectarii procedurii de alegeri): Compartimentul Juridic-Contencios, Prorectorul cu relatiile
publice, Rectorul.

10. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 5.

lnforrnari

Anexa 3

Situatia actualizata a
nurnarului de angajati

(personal didactic,

didactic auxiliar ~i

nedidactic

Anexa 4

Calendarul

desernnarii

reprezentantilor

angaiatllor la

negocierea
contractului colectiv

de rnunca al
institutiei

Anexa 5

Hotararile Biroului

Consiliului de

Adrninistratie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoare!e acte normative, disponibile pe intranet:
1. OMS nr.15/1311 din 29.12.2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile ~i

indernnizatiile de asiguran sociale de sanatate, publicat in MO nr.31/12.01.2018.
2. OMFP nr.3338 din 29.12.2017 privind modificarea ~i completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor

module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, publicat in MO nr.32/15.01.2018.
3. OMEN nr. 5675 din 18.12.2017 privind corelarea prin transfer a nurnarului de locuri intre cicluri de studii universitare ~i nurnarul de locuri -

granturi de studii (anull) finantate de la bugetul de stat din institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universitar 2017 -2018,
publicatin MO nr.55/18.01.2018.

4. HG nr.8 din 10.01.2018 privind modificarea ,?icompletarea HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare ,?i

inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDIIII), publlcata in MO nr.62/22.01.2018.
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