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1. Se supune aprobării Senatului Raportul referitor  la cuantumul regiei pentru granturile de 
cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 2013‐2015 (Anexa 1). 

Răspunde: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea 
 

2. Se  supun  aprobării  Senatului  modificări  ale  Metodologiei  de  admitere,  respectiv  ale 
Metodologiei de finalizare a studiilor, conform  Anexei 2. 

Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică 
 

3. Până miercuri, 13.01.2016, se va completa și se va transmite la Prorectoratul cu activitatea 
didactică macheta cu datele privind admiterea 2016, actualizate pentru toate programele 
de studii. (Anexa 3) 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică 
 

4. Pentru  informarea corectă a potențialilor candidați din  țările terțe UE cu privire  la oferta 
educațională a Universității Transilvania, facultățile, Școala doctorală și Departamentul de 
rezidențiat  vor  transmite,  la  Oficiul  de  Relații  Internaționale  ‐  Biroul  de  cooperare 
internațională, următoarele informații: 

 propunerile pentru  locurile  alocate  acestei  categorii de  candidați  la  admiterea 2016 
(programul de studii și numărul de locuri) și condițiile de admitere; 

 propunerile  pentru  taxele  de  studii,  în  valută,  a  cetățenilor  care  studiază  pe  cont 
propriu  în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum  și 
din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, 
pentru  anul  universitar  2016‐2017  (inclusiv  pentru  programul  de  Limba  română  ca 
limbă străină). 

Informațiile  se  transmit  în  format  listat  și  electronic  la  adresa: 
international.office@unitbv.ro, până la data de 13.01 2016. 

Răspund:  Decanii  facultăților,  Directorul  Școlii  doctorale,  Coordonatorul 
departamentului  de  rezidențiat,  Prorectorul  cu  internaționalizarea  universității  şi 
evaluarea calității 
 

5. Se supun aprobării Senatului universității, următoarele cuantumuri ale burselor studenților 
pentru semestrul al II‐lea al anului universitar 2015 – 2016: 

 Bursa socială: 250 lei/lună; 

 Bursa de studiu: 300 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 
 

6. Asociațiile  studențești  legal  constituite  la nivelul Universității Transilvania  vor depune  la 
Prorectoratul cu studenții  și  legătura cu mediul economic  și socio‐cultural,  rapoartele de 
activitate aferente anului calendaristic 2015.  

Răspund:  Președinții  asociaților  studențești,  Directorul  general‐administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural  
Termen : 26.01.2016 
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7. În perioada 26.01 – 29.02.2016, va avea  loc un proces de analiză a  rezultatelor obținute pe baza 
proiectelor  Facultatea mea  și  Împreună  pentru  universitate,  proiecte  lansate  la  începutul  anului 
2015. În acest sens se constituie Comisia de analiză a proiectelor formată din: 

 ing. Alexandru RADU – președinte ; 

 ec. Doina SCRIDON – membru ; 

 lector dr. Camelia TRUȚĂ – membru ; 

 ing. Daniela GÎVAN – membru. 
Analiza fiecărui proiect se va finaliza cu  întocmirea unui Raport final. Rapoartele vor fi prezentate 
de comisie conducerii universității. 
Referitor  la  această  analiză,  toți  coordonatorii  de  proiect  (profesori  coordonatori,  președinți  de 
asociații studențești) sunt  invitați  în data de 26.01.2016, ora 10:00,  la sala de ședințe a Consiliului 
de Administrație (Rectorat) la o primă întâlnire cu echipa de analiză. 

Răspund:  Coordonatorul  Compartimentului  Audit  Public  Intern,  Coordonatorul  Biroului  de 
Management al proiectelor, Prorectorul  cu  studenții  și  legătura  cu mediul  economic  și  socio‐
cultural 

 
8. Taxa de  cămin  aferentă  lunii  ianuarie 2016, pe  care o  vor plăti  studenții  cazați  în  căminul 2 din 

Complexul Memorandului, va fi diminuată cu 32  lei. Această reducere a fost calculată de Serviciul 
cămine și este generată de întreruperile agentului termic și a apei calde în acest cămin, în perioada 
intervenției pentru înlocuirea rețelei de alimentare. 

Răspund:  Șeful  Serviciului  cămine,  Directorul  economic,  Directorul  tehnic‐administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural 

 
9. Având  în  vedere  că  intervențiile  programate  în  zona  căminelor  studențești  se  fac,  în  special,  în 

perioada vacanțelor,  studenții care  lucrează vor putea beneficia de cazare  în cămine,  în decursul 
acestor perioade, cu condiția semnării unui acord privind plata integrală a taxei lunare de cămin și 
acceptarea  posibilelor  neajunsuri  generate  de  intervențiile  programate  (reparații/reabilitări 
instalații încălzire și apă rece/caldă, camere, spații comune, băi etc.). 

Răspund:  Compartimentul  juridic‐contencios,  Șeful  Serviciului  cămine,  Directorul  tehnic  ‐ 
administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Rectorul 
 

10. În vederea organizării în data de 01.03.2016 a manifestărilor din cadrul Zilei Universității, facultățile 
sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze în această zi pe adresa de 
e‐mail: prorector‐rel.publice‐imagine@unitbv.ro 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității 
Termen: 05.02.2016 
 

11. Se aprobă Comisia de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului 
de Control Managerial (Anexa 4). 

Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

12. Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze site‐urile proprii 
în limba română și engleză. 

Răspund:  Decanii  facultăților,  Coordonatorii  structurilor  suport  și  serviciilor,  Prorectorul  cu 
relațiile publice 
Termen: 02.02.2016 
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13. Pentru perioada ianuarie - martie 2016, fiecare facultate are la dispoziţie suma de 1.000 lei pentru

materiale consumabile

Răspund: Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, Rectorul

Anexe

ANEXA 5

14. Se supun aprobării Senatului universităţii spre aprobare următoarele taxe, În funcţie de modificările

legislative apărute (conform prevederilor Codului fiscal de la 1.01.2016 punerea la dispoziţia terţilor,

pe bază de contract, a spaţiilor disponibile este considerată prestare de servicii impozabilă din punct

de vedere al taxei pe valoare adăugată, rămânând ca tarifele pentru Închirierea spaţiilor disponibile

stabilite pe mp. să rămână În acelaşi regim fiscal):

Tarif presta re serviciu sală capacitate sub 80 locuri: 44 Iei/oră +TVA (20%)

Tarif presta re serviciu sală capacitate peste 80 locuri: 88 Iei/oră +TVA (20%)

Tarif presta re serviciu sală sport Complex Colină: 100 Iei/oră +TVA (20%)

Tarif presta re serviciu Aulă: 500 Iei/oră +TVA (20%)

Tarif prestare serviciu săli Complex Colină Corpul U (UI2, UI3, UI6, UI7): 100 Iei/oră +TVA (20%)

Răspund: Consilierul juridic, Directorul economic, Directorul general- administrativ

Raportul anual
privind aplicarea
legii nr.544/2001
pentru anul 2015

15. Se supune aprobării Senatului universităţii rectifica rea denumirii taxei pentru eliberare adeverinţei

de confirmare studii pentru Casa de Pensii (Ia cerere): 15 lei (se rectifică denumirea eronată a taxei

actuale poz.14 Anexa 8 HS nr.38/30.09.2015)

Răspund: Compartimentul juridic-contencios, Secretarul şef al universităţii

16. Seaprobă Raportul anual privind aplicarea legii nr.544/2001 pentru anul 2015, conform Anexei 5.

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:

1. Legea nr. 316 din 11.12.2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi

modificarea şi completarea unor acte normative, publicată În MO nr. 934/17.12.2015, potrivit căreia În vederea efectuării cheltuielilor

instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care

au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

2. HG 1023 din 30.12.2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea

programelor nucleu de cercetare-dezvoltare, publicată În MO nr 9/2016

3. HG 1014 din 30.12.2015 privind metodologia de reinnoire a avize lor de Încadrare a locurilor de muncă În condiţii deosebite, publicată În

MO nr 986/2015

4. HG 1017 din 30 .12.2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat În plată, publicată În MO nr 987/2015


