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1. Se completează prevederile HCA 36/2013, pct. 1 și pct. 2, privind recompensarea conducătorilor de doctorat, 
astfel:  
a) conducătorii de doctorat titulari care nu îndeplinesc condiția pentru menținerea măririi salariale de 10% vor 
beneficia în anul universitar 2015-2016 de o mărire salarială de 150 lei brut (cote angajat și angajator incluse);  
b) conducătorii de doctorat pensionați care nu îndeplinesc condiția pentru menținerea indemnizației, vor 
beneficia în anul universitar 2015-2016 de o indemnizație de 150 lei brut (cote angajat și angajator incluse). 

Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare, Prorectorul cu 
activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 

2. Achiziția biletelor de avion se realizează prin intermediul Serviciului Achiziții Publice și Aprovizionare, indiferent de 
sursa de finanțare, cu excepția mobilităților de predare și formare finanțate în cadrul programului ERASMUS+. 

Răspund: Angajații universității, Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare 
 

3. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) informații actualizate pentru anul universitar 2015-
2016 cu privire la: 
 coordonatorii programelor de studii de licență și master; 
 componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de departamente. 
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor de raportare. 
Datele solicitate se transmit listate și cu semnăturile aferente - la sediul DAC şi în format electronic – 
fișiere .doc/ .docx fără semnături – la adresa d-dac@unitbv.ro. 

Termen: 30.10.2015 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității 
 

4. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) următoarele informații referitoare la procesul de 
evaluare colegială în anul universitar 2015-2016: 
 lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente; 
 componența comisiilor de evaluare colegială. 
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor de raportare. 
Datele solicitate se transmit listate și cu semnăturile aferente - la sediul DAC şi în format electronic – 
fișiere .doc/ .docx fără semnături – la adresa d-dac@unitbv.ro. 

Termen: 30.10.2015 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității 

 

5. Facultățile vor transmite la Prorectoratul cu internaționalizarea și evaluarea calității informații actualizate pentru 
anul universitar 2015-2016 cu privire la: 
 coordonatorii Erasmus+ pe facultăți, 
 componența comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ plasament practic la nivel de 

facultate, 
 persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în catalogul de note. 
Prorectoratul de resort va trimite facultăților formatul electronic al documentelor de raportare. 
Datele solicitate se transmit listate și cu semnăturile aferente - la sediul prorectoratului şi în format electronic - 
fișiere .doc/ .docx fără semnături la adresa prorector-international-calitate@unitbv.ro. 

Termen: 30.10.2015 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
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6. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente, în cadrul Sistemului de management al calității din 
universitate: 1) Achiziția de documente, 2) Organizare expoziții, 3) Acoperirea disciplinelor cu material 
didactic, 4) Înmatricularea, reînmatricularea, exmatricularea şi evidența studenților. Documentele sunt 
disponibile pe pagina web a Biroului de asigurare a calității: 
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx 

Răspund: Directorul Bibliotecii, Secretarul-șef al universității, Prorectorul cu internaționalizarea și 
evaluarea calității 

 

7. Se supun spre aprobare Senatului următoarele cuantumuri ale burselor studenților pentru semestrul I al 
anului universitar 2015 – 2016: 
 Bursa socială: 250 lei/lună; 
 Bursa de studiu: 300 lei/lună; 
 Bursa parțială de studiu: 200 lei/lună; 
 Bursa de merit: 400 lei/lună; 
 Bursa de performanță: 650 lei/lună; 
 Bursa de excelență Transilvania: 3000 lei. 

Răspund: Decanii facultăților, Secretarul-șef al universității, Directorul economic, Prorectorul cu studenții 
și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
8. Studenții șefi de promoție admiși în anul I – la programele de studii de licență ale Universității Transilvania 

(Anexa 1) vor beneficia pe parcursul anului universitar 2015 – 2016 de cazare gratuită în cămine (cei care au 
acest drept conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești) și de o masă de prânz 
gratuită în valoare de maxim 14 lei/zi. Această prevedere se aplică numai în perioada studiilor (exceptând 
vacanțele).  

Răspund: Şeful Serviciului cantine-restaurant, Șeful Serviciului cămine, Directorul general administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
9. Studenții senatori vor beneficia de cazare gratuită în cămine pe parcursul anului universitar 2015 – 2016, în 

condițiile respectării Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești. Această prevedere se 
aplică numai în perioada studiilor (exceptând vacanțele), pentru studenții senatori care au o prezență de 
minim 3/4 la şedințele Senatului. 

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

 
10. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor beneficia, la cerere, de 

reducere cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului universitar 2015 – 2016. În acest sens, vor fi luate în 
considerare numai cazurile pentru care certificatele medicale atestă foarte clar gradul handicapului, 
respectiv grav/accentuat. Această prevedere se aplică numai în perioada studiilor (exceptând vacanțele). 
Cererile vor fi depuse la Serviciul cămine și vor fi centralizate la Prorectoratul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 
 

11. Pentru prezentarea evenimentelor care au loc în universitate la secțiunea evenimente de pe site‐ul 
universității, organizatorii acestora sunt solicitați să transmită informații la Prorectoratul cu relațiile publice 
(la adresa de e‐mail prorector‐rel.publice‐imagine@unitbv.ro), cu cel puțin două săptămâni înainte de 
derularea evenimentului, conform modelului din Anexa 2. 

Răspund: Coordonatorii evenimentelor, Directorii de departamente, Decanii facultăților, Coordonatorul 
Biroului de marketing și imagine, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității 
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12. Se aprobă scutirea cu 100% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015/2016, cu condiţia
Îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, În conformitate cu legislaţia În vigoare şi a respectării condiţiilor
din regulamentul programului "Serviciul În folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:
• studenţi care provin de la casele de copii;
• studenţi care provin din centre de plasament;
• studenţi orfani de ambii părinţi.
Cererile conform Anexei 3 se depun la decanatele facultăţilor În perioada 26.10-5.11.2015 şi se transmit
centralizat la Rectorat, la Cabinet Rector, până la 15.11.2015, după validarea În Consiliul Facultăţii.

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, Rectorul

13. Se aprobă reducerea taxei de şcolarizare cu 50% pentru anul universitar 2014/2015, cu condiţia
Îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, În conformitate cu legislaţia În vigoare şi a respectării condiţiilor
din regulamentul programului "Serviciul În folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:

• studenţi angajaţi ai universităţii;
• studenţi rude de gradul I ai angajaţilor universităţii.

Cererile conform Anexei 3 se depun la decanatele facultăţilor În perioada 26.10-5.11.2015 şi se transmit
centralizat la Rectorat, la Cabinet Rector, până la 15.11.2015, după validarea În Consiliul Facultăţii.

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, Rectorul

14. Se supune spre aprobare Senatului redistribuirea locurilor cu finanţare de la buget, pentru ciclurile de
licenţă (anii II-IV) şi masterat (anul II), conform Anexei 4.

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Secretarul-şef al universităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

Informări

Anexe

ANEXA 3

Model cerere
reducere de taxă

ANEXA 4

Redistribuirea
locurilor cu
finanţare de la
buget, pentru
ciclurile de licenţă
(anii II-IV)şi
masterat (anul II)

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. OUG nr.41 din 30.09.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor

măsuri bugetare, publicată În MO nr 733/30.09.2015;
2. OMECSnr. 5269 din 21.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor

obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de
Învăţământ superior din străinătate, publicat În MO nr 739/02.10.2015;

3. OMECSnr. 5381 din 30.09.2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015,
publicat În MO nr 745/06.10.2015.

sile Abrudan


