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1. Se supune Senatului spre aprobare Planul operaţional al Universităţii Transilvania
pentru anul universitar 2013-2014 (Anexa 1).

Răspund: Consiliul de Administraţie, Rectorul

2. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Anexa 2, pentru
semestrul 1 al anului universitar 2013-2014.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3. Secretarele-şefe ale facultăţilor răspund de evidenţa corectă a studenţilor cu taxă şi
Înregistrarea lunară a situaţiei achitării taxelor de şcolarizare, inclusiv de respectarea
termenelor prevăzute pentru Încasarea acestor taxe.

Răspund: Secretareie-sefe ale facultăţilor

4. In conformitate cu Regulamentul de activitate profesională a studenţilor, se stabileşte
data de 01.11.2013 ca termen de scadenţă pentru achitarea primei transe din taxa de
şcolarizare. Neachitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare la termenul menţionat
atrage exmatricularea studenţilor, cu drept de reînscrlere după efectuarea plăţii.
Studenţii exmatriculaţi care achită prima tranşă din taxa de şcolarizare până la data de
20.11.2013 sunt scutiţi de taxa de reÎnmatriculare.

Răspund: Secretarele-şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu
activitatea didactică, Rectorul

5. Se supune Senatului spre aprobare lista programelor de studii de licenţă şi masterat
propuse pentru procesul de evaluare externă de către ARACISÎn anul universitar 2013-
2014, Anexa 3.

Răspunde: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

6. Facultăţile sunt solicitate să finalizeze semnarea contractelor de studii pentru anul
universitar 2013-2014, până la data de 15.11.2013.

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Secretara şefă a
universităţii, Prorectorul cu activitatea didactică

7. Decanatele vor asigura introducerea În AGSISa planurilor de Învăţământ şi a statelor de
funcţii până la data de 15.11.2013.

Răspund: Directorii de departamente, Secretarele şefe ale facultăţilor, Decanii
facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică

8. Normele privind recunoaşterea studiilor efectuate la alte instituţii de Învăţământ
superior şi Înmatricularea Într-un an de studii superior, respectiv cele privind
reÎnmatricularea studenţilor, pentru anul universitar 2013-2014 se găsescÎn Anexa 4.

Răspund: Coordonatorii progromelor de studii, Decanii facultăţilor, Secretarele şefe
ale facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

9. Se supune Senatului spre aprobare Regulamentul Biroului de Marketing şi Imagine
(Anexa 5).

Răspund: Coordonatorul Biroului de marketing şi imagine, Prorectorul cu relaţiile
publice, Rectorul

10. Facultăţile vor transmite la prorectoratul cu relaţiile publice, până luni, 11.11.2013,
planul de promovare a programelor de studii În licee, În format scris şi electronic
(e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro).

Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile
publice
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11. Având În vedere lucrările de Înlocuire a centralei termice nr. 1 din Complexul
Memorandumului şi frecventele Întreruperi ale alimentării cu apă caldă, studenţii cazaţi În
căminele 1, 2, 3, 4 şi 5 vor plăti taxa de cămin aferentă lunii octombrie diminuată cu 30 lei.
Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenţii
şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

12. Pentru anul universitar 2013 - 2014, studenţii preşedinţi şi vicepreşedinţi de cămin vor avea
gratuitate la cazare, iar studenţii responsabili de etaj vor plăti 50% din taxa de cazare.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

13. Pentru anul universitar 2013-2014, Universitatea Transilvania va acorda studenţilor cu taxă,
granturi de studii, integrale, sub forma acoperirii taxei de şcolarizare. Aceste granturi se
acordă În ordinea ierarhizării valorice a studenţilor. Granturile se acordă pentru fiecare
program de studii şi reprezintă maxim 2% din granturile finanţate de la bugetul de stat
pentru acel program de studii şi an de studii.

Răspund: Prodecanii cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,
Secretarul şef al universităţii, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi
socio-cultural, Rectorul

14. Biroul Achiziţii, Serviciul Achiziţii Publice şi Aprovizionare şi Compartimentul Juridic
Contencios răspund de respectarea tuturor prevederilor legale privind desfăşurarea
achiziţiilor În universitate şi vor lua măsuri de monitorizare a tuturor achiziţiilor derulate În
Universitatea Transilvania, de la iniţierea până la finalizarea acestora.

Răspund: Şeful Biroului achiziţii, Şeful Serviciului achiziţii publice şi aprovizionare,
Compartimentul Juridic-contencios Directorul general administrativ

15. Având În vedere aprobarea de către Senatul Universităţii a noii organigrame a Bibliotecii, se
numesc interimar În funcţiile de conducere vacante, Începând cu 01.11.2013, următorii şefi
de servicii şi birouri:
• Serviciul de relaţii cu utilizatorii: Melinda Pajint
• Serviciul de achiziţie, evidenţă şi prelucrare a documentelor: Doina Bărbulescu
• Biroul Depozite, Filiale: Corina Florea

Răspund: Directorul Bibliotecii, Serviciul Resurse umane, Compartimentul Juridic-
contencios, Rector .

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii, următoarele acte normative:
• HG nr. 780 din 09.10.2013, publicat În Ma 639 din 16.10.2013, pentru completarea şi modificarea HG nr 556/2011

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
• HG nr. 749 din 02.10.2013, publicat În Ma 648 din 22.10.2013, privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor

de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de Învăţământ preuniversitar.


