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1. Programarea cursurilor inaugurale pentru anul universitar 2022-2023 se găsește 
în Anexa 1. 

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 
2. Se supune aprobării Senatului Fișa de raportare a activității de cercetare științifică 

(FRACS) pentru anul 2023 (Anexa 2). 
Răspund: Consiliul pentru cercetarea științifică, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul. 

 
3. Se supun aprobării Senatului planurile de învățământ ale tuturor programelor de licență, 

masterat și doctorat derulate în anul universitar 2022-2023. 
Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, Directorul SDI, 
Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul. 
 

4. Se supun aprobării Senatului Statele de funcții ale departamentelor din universitate, 
Statul de funcții al SDI, Statul de funcții pentru activități suplimentare, Statul de funcții 
al CIDIFR și Statul de funcții al CFC. 

Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, Directorul SDI, 
Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul cu activitatea didactică,  
Rectorul. 

 
5. Se supun aprobării Senatului modificările la Metodologia privind acoperirea activităților 

în regim de plată cu ora, cu aplicare din anul universitar 2022-2023 (Anexa 3). 
Răspund: Compartimentul Juridic-contencios, Șeful Serviciului Resurse Umane, 
Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul. 

 
6. Facultățile vor transmite informații actualizate, pentru anul universitar 2022 - 2023, 

referitoare la persoanele desemnate să coordoneze activitățile privind: 
- Practica studenților și relația cu mediul economic şi socio-cultural; 
- Centrul de consiliere şi orientare în carieră; 
- Alumni; 

Datele solicitate se transmit în format scris - semnat (tabel anexat) la Prorectorul cu 
studenții şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi, în format electronic, la 
adresa de e-mail: brme@unitbv.ro. 

Termen: 14.10.2022 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, Alumni și CCOC, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural. 

 
 
 

Anexa 1 
Programarea cursurilor 
inaugurale 
 
Anexa 2 
Fișa de raportare a 
activității de cercetare 
științifică (FRACS) pentru 
anul 2023  
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7. Conform Regulamentului de burse, se vor acorda burse speciale studenților din  
grupurile administrative ale universității, conform Anexei 4. 

Răspund: Secretarul-șef al universității, Directorul economic, Directorul General-administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 

 
8. Pentru anul universitar 2022 – 2023 și în perioadele în care se desfășoară activități didactice, 

studenții senatori pot opta între gratuitate la cazare sau gratuitate la masa de prânz (cuantum 
max. 19 lei/zi). Aceste beneficii pot fi eliminate la propunerea conducerii Senatului universității, 
în funcție de numărul de absențe nemotivate de la ședințele Senatului. 

Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Directorul General administrativ, Prorectorul cu 
Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 

 
9. Facultățile vor organiza întâlnirile Consiliilor consultative în relația cu mediul economic 

și socio-cultural (CONSEC) în perioada 1-15 noiembrie 2022. Pot fi organizate și consilii 
comune (cu participarea mai multor facultăți, ex: IM, IT, DPM, SIM). Datele stabilite 
pentru aceste întâlniri vor fi comunicate la Biroul de legătură cu mediul economic 
(BRME), prin email (brme@unitbv.ro) până la data de 31.10.2022. 

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 

 
10. Pentru anul universitar 2022 - 2023, în perioada vacanței de vară, căminele 

Universității Transilvania vor fi închise pentru lucrări de întreținere și reparații. În 
această perioadă vor rămâne cazați în cămine numai studenții internaționali și cei care 
provin de la casele de copii. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic, Rectorul. 

 
11. Facultățile sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii în limba română și engleză.  

Termen: 01.11.2022  
Răspund: Decanii facultăților; Prorectorul cu relațiile publice. 

 
12. Facultățile sunt solicitate să elaboreze și să aprobe Planul Operațional 2022-2023. 

Acesta va fi postat pe site-ul facultății şi transmis la Prorectorul cu relațiile publice, în 
format electronic şi scris, până în data de 14.10.2022.  

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

13. Pentru perioada octombrie - decembrie 2022, fiecare facultate are la dispoziție suma 
de 1.000 lei pentru materiale consumabile. 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul. 

 
14. Se aprobă coordonatorii structurilor suport din universitate din Anexa 5, începând cu 

data de 01.10.2022.  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

Anexa 4 
Lista studenților bene-
ficiari ai burselor speciale , 
2022-2023 
 

  Anexa 5 
Coordonatorii structurilor 
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IIHII Universitatea 
Transilvania 
din Brasov 

HOTARAREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRATIE , 

Nr. 52 din 26 septembrie 2022 

15. Se aproba Calendarul concursului public organizat In vederea selectani decanului 

Facultatii IESC (legislatura 2020-2024), in conformitate cu Metodologia de selectie 

decanilor In Universitatea Transilvania din Brasov pentru legislatura 2020-2024 se 

gaseste pe site-ul universitat!l, la sectiunea https:/ /www.unitbv.ro/despre 

unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-institutionala/alegeri/2904- 

alegeri-2019-2024.html 

Raspund: Prorectorul cu rela,tiile pub/ice, Rectoru/. 

Anexa6 
Calendaru/ concursului pu 
blic organizat in vederea 

aprobata de Senatul Universitatii Transilvania (Anexa 6). Metodologia de selectie a setectsm decanu!ui 
Facu!tJ,tii IESC 

Anexa 7 
Hotarari!e Birou!ui 

Consi!iu!ui de 

Administra,tie 

16. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 7). 

Legislatie 

A fast publicatTn Monitorul Oficial urrnatorul act normative, disponibil pe intranet: 

1. OME 5360 din 01.09.2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare ?i inscriere a callfkarllor din invatamantul superior in Registrul 

National al Calificarilor din Tnvatamantul Superior (RNCIS), publicat in M.O. nr. 933 din 23.09.2022 
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