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1. Se aprobă acordarea bursei Student STAR, studentului Ciprian Ioan Prăjinaiu 
(Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, anul III) pentru activități 
de administrare și dezvoltare a website-ului universității. Bursa, în cuantum de 
1.400 de lei, se va acorda începând cu data de 1.11.2019 pe durata anului universitar 
2019-2020, cu evaluarea lunară a activității. 
Răspund: Șeful Biroului IT, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. i). Pentru prima lună de cazare (prima intrare) în cadrul căminelor Universității 
Transilvania, studenții vor achita taxa de cazare integral, dacă intrarea în cămin are 
loc înainte de data de 15 ale lunii respective sau proporțional cu numărul de zile 
locuite în acea lună, dacă intrarea are loc după această data. 
ii). Studentul care renunță la cazare în căminele studențești în decursul unui an 
universitar, nu va mai putea primi cazare pe parcursul aceluiași an universitar. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul General-administrativ, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural 

 

3. Facultățile vor transmite informații actualizate (conform Anexei nr.1), pentru anul 
universitar 2019 - 2020, referitoare la persoanele desemnate să coordoneze 
activitățile privind: 

− practica studenților și relația cu mediul economic şi socio-cultural; 
− Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră; 
− Alumni; 

Datele solicitate se transmit în format scris - semnat la Prorectorul cu studenții şi 
legătura cu mediul economic şi, în format electronic, la adresa de e-mail: 
brme@unitbv.ro 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, CICOC, Alumni, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural 
Termen: 1.11.2019 
 

4. Universitatea Transilvania va organiza vineri, 06.12.2019, cea de-a opta ediție a 
evenimentului festiv - Seara de Sfântul Nicolae la Universitatea Transilvania. 
Evenimentul se va organiza la Aula Sergiu T. Chiriacescu. Cheltuielile de organizare 
vor fi suportate din veniturile proprii ale universității și din alte surse atrase. 
Răspund: Șeful serviciului cantine, Directorul economic, Directorul centrului muzical, 
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
 
 
 

Anexa 1 
Model 
transmitere 
informații 
responsabili 
practica, CICOC, 
Alumni 
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5. In conformitate cu legislatia in vigoare (Codul Fiscal) ~i Carta Universitatii se aproba

acordarea in luna decembrie a cadourilor in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, in

varsta de maxim 14 ani lrnpliniti, cu ocazia Ctaciunului.

Raspund: $eful serviciului cantine-restaurant, Directorul economic, Directorul general
administrativ, Prorectorul cu relatlile publice, Rectorul

Anexa2
Hotarari
BeA

6. In vederea inchiderii financiare a lunii decembrie 2019 ,?iintocmirii statelor de plata,

pontajele, indeplinirile normelor didactice de baza ,?i plata cu ora, precum ,?i

referatele privind alte activltati de cercetare vor fi depuse la SRU pana la data de

16.12.2019.

Raspund: Directorii de departamente, Decanii, $efli de servtcii Setu! Serviciului Resurse
Umane

7. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie. conform Anexei 2

l.egislatie

Au fost publicate in MO urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. Legea nr.169 din 7.10. 2019 pentru modificarea ~i completarea art. V din OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor rnasuri fiscal-

bugetare ~i modificarea ~i completarea unor acte normative, publlcata in MO nr. 815/08.10.2019; eliminarea obligatlet institutiilor

publice/persoanelor juridice de drept public de a aplica starnpila pe documente sau orice alte Inscrisuri emise in relatia dintre acestea ~i
persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat ;;i alte persoane juridice de drept public

2. OMFP nr. 3265/10.10. 2019, privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele
trimestrului III al anului 2019, publlcat in MO nr. 832/14 octombrie 2019;

3. OSGG nr. 1054 din 8.10. 2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea ;;i supravegherea prin misiuni de

indrumare rnetodolcgka a stadiului irnplernentaril ;;i dezvoltarii sistemului de control intern managerial la entitatile publice. publicat in
MO nr. 847/18 octombrie 2019.
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