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1. Se lansează Bursa Universității Transilvania din Brașov pentru mobilitate internațională 
competiția 2018. Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2.500 euro/bursă. 
Regulamentul competiției și calendarul sunt prezentate în Anexa 1. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul 
 

2. Începând cu data de 11.06.2018 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflată la 
dispoziția directorilor de proiecte, pentru anul 2017, maximum 30% din regia anului 2017, 
calculată pentru suma încasată. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul 

 
3. Se aprobă componența Comisiei centrale de admitere și a comisiilor de admitere pe 

facultate la Universitatea Transilvania din Brașov - sesiunea 2018 (Anexa 2). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se aprobă lista cu persoanele nominalizate pentru certificarea conformității cu originalul a 

copiilor după actele de identitate/de stare civilă și a actelor de studii prezentate în original 
în cadrul procesului de înscriere la admitere 2018 (Anexa 3). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
5. Se supun aprobării Senatului locurile scoase la concurs pentru admiterea 2018 la 

programele de studii de licență și masterat, pentru următoarele categorii:  
a) - locurile finanțate de la buget;  
a) - locurile alocate pentru românii de pretutindeni;  
b) – locuri alocate pentru cetățeni străini extracomunitari care pot fi școlarizați pe cont 
propriu valutar;  
c) – locuri alocate pentru cetățenii străini bursieri ai statului român;  
d) – locuri alocate pentru cetățeni străini beneficiari ai programului Transilvania Academica 
Scholararship 2018;  
e) – locuri alocate pentru cetățeni din Iordania beneficiari ai burselor de studii oferite de 
Universitatea Transilvania din Brașov (Anexa 4). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității, Rectorul 

 
6. Se supune aprobării Senatului lista programelor de studii de licență supuse procesului de 

evaluare externă de către ARACIS în anul universitar 2018-2019 (Anexa 5).  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității, Rectorul 
 

7. Se supune aprobării Senatului lista domeniilor de studii de masterat supuse procesului de 
evaluare externă de către ARACIS în anul universitar 2018-2019 (Anexa 6).  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității, Rectorul 

 

 

 

Anexa 1 
Regulamentul și 
calendarul competiției 
Bursa Universității 
Transilvania din Brașov 
pentru mobilitate 
internațională 
competiția 2018 
 

Anexa 2 
Comisia centrală de 
admitere și comisiile de 
admitere pe facultate - 
2018 

 

Anexa 3 
Lista persoanele 
nominalizate pentru 
certificarea conformității 
cu originalul a copiilor 
după actele de identitate 

 
Anexa 4 
Locurile scoase la 
concurs pentru 
admiterea 2018 la 
programele de studii 
de licență și masterat 

 
Anexa 5 
Lista programelor de studii 
de licență supuse proce-
sului de evaluare externă 
de către ARACIS în anul 
universitar 2018-2019 

 
Anexa 6 
Lista programelor de 
studii de masterat 
supuse procesului de 
evaluare externă de către 
ARACIS în anul univer-
sitar 2018-2019 
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8. Universitatea Transilvania (UTBv) va lansa începând cu anul universitar 2018 – 2019, 
competiția de proiecte intitulată Noi Dezvoltăm Universitatea, competiție destinată 
exclusiv studenților universității de la ciclurile de licență și masterat zi.  
Proiectele declarate câștigătoare vor fi finanțate de către UTBv, din venituri proprii, cu 
suma maximă de 100.000 lei/proiect după cum urmează: 
-30.000 lei sub formă de burse, acordate o singură dată, la finalizarea proiectului, echipei 
propunătoare (echipele vor fi formate din minimum 3 studenți); 
- maximum 70.000 lei pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, evidența cheltuielilor fiind 
realizată de BRME. 
Regulamentul competiției este prezentat  în Anexa 7. 
Răspund: Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 

 
9. Universitatea Transilvania va organiza în zilele de 16, 17 și 18 iulie 2018 cea de-a treia 

ediție a Școlii de vară - Transilvania Summer Event (TSE). Tema acestui eveniment va fi 
Angajat sau antreprenor? Programul școlii va presupune o serie de workshop-uri 
organizate împreună cu parteneri din mediul economic și antreprenori Activitățile se vor 
desfășura în Brașov la universitate și în Covasna. Cheltuielile vor fi acoperite din cadrul 
proiectelor FDI, CNFIS-FDI-2018-0503 și CNFIS-FDI-2018-0501. În acest sens, 
conducerile facultăților vor propune 2-3 studenți participanți. Lista cu propunerile,  
conținând numele și prenumele studenților, programul de studii, anul, grupa, e-mail și 
telefon mobil, va fi trimisă prin e-mail la Biroul de relații cu mediul economic 
(brme@unitbv.ro), până la 25 iunie 2018. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, CICOC, Alumni, SAS, Directorul economic, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 

10. Se modifică și se completează pct. 12 din HCA 41/2018 privind programul "Profesor 
apreciat", astfel: 
(i) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai multe 
nominalizări din partea absolvenților ciclului de licență, vor beneficia de majorarea salariului 
de bază cu 15% în anul calendaristic 2019; 
(ii) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai multe 
nominalizări din partea absolvenților ciclurilor de licență și masterat, raportat la numărul 
total al absolvenților la care au susținut activități didactice, vor beneficia de majorarea 
salariului de bază cu 10% în anul calendaristic 2019; 
(iii) cele două majorări ale salariului de bază nu se cumulează; 
(iv) pentru implementarea programului se aplică instrucțiunea din Anexa 8. 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

11. Se supune aprobării Senatului Regulamentul privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Anexa 9).  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

12. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație, conform Anexei 10. 
 

 
 

Anexa 7 
Regulamentul 
competiției Noi 
Dezvoltăm 
Universitatea 

 
Anexa 8 
Instrucțiunea privind 
derularea procesului de 
nominalizare și selecție 
a cadrelor didactice 
desemnate de 
absolvenți drept cei 
mai apreciați profesori 

 
Anexa 9 
Regulamentul privind 
protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal și privind 
libera circulație a 
acestor date 

 

Anexa 10 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
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l.egislatie

Au fast publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. DUG nr.41 din 16.05.2018 pentru modificarea ~i completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

publicata In MO nr.433/22.05.2018;

2. OMEN nr.3630 din 02.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de racunoastere ~i echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obtinute In
strainatate, publicat in MO nr.434/22.05.2018;

3. OMEN nr.3751 din 25:05.l01B pentru modificarea OMEN nr. 3560/20"1'8" privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru

unitatlle/institutiile de Invatamant de stat, MEN ~i alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia, publicat In MO nr.447/29.05.2018; actul
administrativ aduce predzari referitor la persoanele carora le-a Incetat contractu I de rnunca, respectiv referitor la acordarea voucherelor pentru

activitatile de plata cu ora, precum ~i obligatia demararii procedurilor de achlzitie de la data In care creditele bugetare cu aceasta destinatie sunt
cuprinse In bugetul instltutiei,

4. DUG nr.45 din 24.05.2018 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului aduzitiilor publice, publicata In MO
nr.459/04.06_2018; se aduc rnodifican In privinta pragurilor privind demararea procedurilor si/sau achizitiei directe, modifkari In privinta procedurilor ~i
termenelor de publicitate.

asile Abrudan
'Ivania din Brasov
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