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1. Începând cu anul universitar 2015-2016, activităţile didactice se vor desfăşura În formula clasică, de două
secvenţe cu durata de 50 de minute fiecare, cu pauze de 10 minute atât Între ele, cât şi Între pachetele de
curs. Orarele vor avea astfel şase pachete de cursuri, distribuite În intervalul 800_2000

• Pot fi programate ore
după ora 2000 numai cu aprobarea Prorectorului cu activitatea didactică.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea didactică

2. Preşedinţii comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante vor transmite electronic la
Prorectoratul didactic până vineri, 04.09.2015, ora 1200

, necesarul de cazări pentru membrii externi ai
comisiilor.

Răspund: Preşedinţii comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, Prorectorul cu
activitatea didactică

3. Facultăţile sunt solicitate să elaboreze şi să aprobe Planul Operaţional 2015-2016. Acesta va fi postat pe site-ul
facultăţii şi transmis la Prorectorul cu relaţiile publice, În format electronic şi scris, până În data de 15.10.2015.

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii

4. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016 are loc În data de 01.10.2015, Începând cu ora 1200
, În

Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea festivităţilor de deschidere la nivelul facultăţilor se va transmite la
Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, până cel târziu, marţi, 22.09.2015, În
format scris şi electronic (e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro).

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul

5. În zilele de 01.10.2015 şi 02.10.2015 (joi şi vineri), se vor desfăşura activităţi de orientare În campus a
studenţilor din anul 1,sub denumirea Zilele O la Universitatea Transilvania, după cum urmează:
- 01.10.2015 - activităţi de orientare a studenţilor organizate de către facultăţi; aceste activităţi vor avea În
vedere Întâlnirea studenţilor din anul I cu tutorii de an şi cu responsabilii programelor de studii, vizite În sălile
de curs, seminar şi În laboratoare, familiarizarea studenţilor cu termenii şi indicativele din orar.
- 02.10.2015 - activităţi de orientare a studenţilor organizate la nivelul universităţii.

Răspund: Responsabilii C/COC pe facultate, Prodecanii cu studenţii, Coordonatorul CICOC al universităţii,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

6. Federaţia Română de Handbal - FRH, Clubul Sportiv Universitatea Braşov - CSU şi Universitatea Transilvania
din Braşov - UTBv au Încheiat un protocol privind Înfiinţarea şi funcţionarea echipei masculine de handbal de
divizia A, CSU - CNOT Braşov (Clubul Naţional Olimpic de Tineret Braşov) (Anexa 1). În baza acestui protocol,
Universitatea Transilvania va pune la dispoziţia lotului de sportivi şi staff-ului tehnic, 11 camere În căminul 16,
contra cost. Componenţii lotului vor fi studenţi la Universitatea Transilvania, cu respectarea condiţiilor legale
specifice statului de student.

Răspund: Decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, Directorul general-administrativ,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cutturat, Rectorul

7. În perioada 26.10 - 05.11.2015, Universitatea Transilvania prin Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural va organiza competiţia de mini-fotbal dedicată studenţilor universităţii, Colina
League Cup, având ca parteneri Digi Mobil, Digi Sport şi Digi. Detalii privind competiţia În Anexa 2.

Răspund: Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul ecanomic şi socio-
cultural, Rectorul

8. În fişa de autoevaluare pentru obţinerea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic (competiţia 2015), activităţile
extracurriculare cu studenţii vor fi punctate conform criteriilor prezentate În Anexa 3.

Răspunde: Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

9. În vederea motivării şi recompensării angajaţilor cu rezultate profesionale foarte bune, va fi organizată la finele
lunii octombrie, o excursie de 3 zile la Catania - Sicilia (max. 40 locuri). Cheltuielile vor fi suportate din
veniturile proprii ale universităţii.

Răspund: Directorul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-culturot.
Rectorul
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Anexe
10. Se supun aprobării Senatului noile tarife de cazare În căminele studenţeşti, valabile În anul universitar

2015 - 2016 şi contractul de cazare aferent (Anexele 4,5).
ANEXA 4
Tarife cazare În
căminele studenţeşti,
anul universitar 2015 -
2016

11. Se supune aprobării Senatului lista actualizată a taxelor pentru diverse activităţi pentru anul universitar
2015-2016 (Anexa 6).

12. Şefii de promoţie din liceu care au devenit studenţi ai Universităţii Transilvania, precum şi şefii de
promoţie de la programele de licenţă din universitate care urmează un program de masterat la
Universitatea Transilvania, vor avea la dispoziţie, pe perioada studiilor, un laptop.

Răspund: Directorul general administrativ, Rectorul

ANEXA 5
Contract de cazare -
căminele studenţeşti
anul universitar 2015 -
2016

ANEXA 6
Taxe percepute pentru
diverse activităţi
pentru anul universitar
2015-2016

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. HG nr. 469 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii

universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură, publicată
În MO nr 511/09.07.2015.

2. HG nr. 521 din 08 iulie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului
naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată În MO nr 515/10.07.2015.

3. OMFB nr.808 din 08.07.2015 privind abrogarea OMFB nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, publicat În
MO nr 528/16.07.2015.

4. OMECS nr.4342 din 25.06.2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea Învăţământului terţiar
nonuniversitar, organizat la nivelul colegii lor din cadrul instituţiilor de Învăţământ superior acreditate, publicat În MO nr 534/17.07.2015.

5. OMES nr.4403 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, publicat În MO nr 535/17.07.2015.

6. HG nr. 576 din 15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei
zile lucrătoare libere pe an pentru Îngrijirea sănătăţii copilului, publicată În MO nr 542/21.07.2015.

7. HG nr. 575 din 15.07.2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de Învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată În MO nr.554/27.07.2015

8. LEGEnr. 220 din 23.07.2015 pentru modificarea şi completarea art. 36 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice În anul 2015, precum şi alte măsuri În domeniul cheltuielilor publice, publicată În MO nr.558/27.07.2015; din perspectiva
Învăţământului superior de stat are incidenţă prorogarea de la 31.12.2016 a intrării În vigoare a art.8 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

9. Ordinul nr.813 din 30.06.2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare
ştiinţifică În domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, publicat În MO nr.582/03.08.2015

10. HG nr. 583 din 22.07.2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III),
publicată În MO nr.594/06.08.2015

11. HG nr. 595 din 22.07.2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce
pot fi şcolarizaţi În anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de
Învăţământ superior, publicată În MO nr.595/06.09.2015

12. OG nr.41 din 26.08.2015 pentru modificarea şi completarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
publicată În MO nr.655/31.08.2015

13. OG nr.42 din 26.08.2015 privind dreptul absolvenţi lor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate
şi sancţionarea instituţiilor de Învăţământ care şcolarizează fără autorizare, publicată În MO nr.659/31.08.2015

14. OG nr.43 din 26.08.2015 pentru modificarea şi co _ egii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Ro i~>~~F~~(ă;I O nr.660/31.08.2015.
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