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1. Se supune aprobării senatului lansarea Apelului Universităţii Transilvania privind
desemnarea oraşului Braşov drept capitala regiunii Centru (Anexa 1).

Anexe
2. În perioada 15.03.2013-15.05.2013 se va desfăşura un proces de analiză şi restructurare a

planurilor de învăţământ aferente programelor de studii din universitate. Decanii,
directorii de departamente şi coordonatorii programelor de studii sunt invitaţi să participe
la şedinţele de lucru programate conform Anexei 2.

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Decanii,
Prorectorul cu activitatea didactică

Anexa 1

Apel - Braşov - capitala
regiunii Centru

3. În intervalul 5-31.03.2013 se va derula analiza internă, urmată de un audit extern, a
activităţii Bibliotecii şi Editurii, în scopul optimizării funcţionării acestor structuri suport ale
universităţii.

Răspund: Directorul Bibliotecii, Directorul Editurii, Prorectorul cu activitatea didactică

Anexa 2

Planificarea întâlnirilor
de analiză a planurilor
de învăţământ

4. Pentru a se evita plata de către Universitate a penalităţilor de întârziere, se propune
Senatului spre aprobare creditarea Proiectului nr.123/cod SMIS2637, intitulat Institut de
Cercetare Dezvoltare Inovare PRO-DD,cu suma de 3.533.050 lei, din veniturile proprii ale
Universităţii. Suma este necesară pentru plata facturilor aferente achiziţiilor de
echipamente de la societăţile AVL GmbH şi SLM GmbH Solutions, facturi scadente În cursul
lunii martie 2013. Suma Împrumutată va fi restituită cu ocazia Încasării sumelor aferente
cererii de rambursare CRll (depusă la rambursare În mai 2012). Referitor la factura
scadentă emisă de SC TROPEVM SRL pentru suma de 842.828 lei, având În vedere că
directorul proiectului PRO-DD a confirmat existenţa acordului firmei furnizoare privind
renunţarea la penalizările de Întârziere şi prelungirea datei de plată, se aprobă planificarea
la plată propusă, din sumele ce vor fi încasate din CRll.

Răspund: Director proiect PRO-DD, Contabil şef, Comp. Juridic, Rector

5. Având În vedere indicatorii de rezultat asumaţi prin contractul de finanţare nr.ll/2009,
referitor la Proiectul nr.123/cod SMIS2637 (art.9 lit.a contract), În condiţiile art.9 OUG
nr.84/2012, având În vedere posturile existente la acest moment În Universitate, se
propune Senatului spre aprobare Înfiinţarea unui număr de 22 de posturi pentru personal
tehnic specializat În cercetare-dezvoltare şi trimiterea memoriului către Ministerul
Educaţiei Naţionale, În vederea aprobării Înfiinţării posturilor şi aprobării procedurii de
ocupare ca excepţie de la prevederile art.20 din OUG nr.80/201O.

Răspund: Director proiect PRO-DD, DRU, Rector

6. Se reaminteşte personalului din universitate că decontarea cheltuielilor de transport cu
avionul se realizează exclusiv În condiţiile respectării procedurilor interne de achiziţie a
biletelor de avion.

Răspund: Biroul de Achiziţii, Rector
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7. În data de 15.05.2013, va avea loc la Aula Sergiu T. Chiriacescu seminarul de formare
profesională: Forumul Educaţional Magister, care se adresează profesorilor din Învăţământul
preuniversitar. Evenimentul este organizat de Editura Niculescu Bucureşti, În parteneriat cu
Universitatea Transilvania. Având În vedere numărul participanţilor care se estimează a fi
prezenţi la eveniment (peste 300 de profesori din Învăţământul preuniversitar), facultăţile sunt
solicitate să transmită la prorectorul cu relaţiile publice (e-mail prorector-rel.publice-
imagine@unitbv.ro) informaţiile pe care doresc să le includem În broşura universităţii.

Răspund: Decanii, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,
Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii
Termen: 15.04.2013

8. În perioada următoare va fi amenajat spaţiul situat la demisolul Cantinei din Complexul
Studenţesc Memorandului. Acest spaţiu va fi destinat activităţilor sportive desfăşurate, conform
orarului, de studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane din Universitatea
Transilvania şi de Clubul Sportiv Universitar (CSU). Totodată, acest spaţiu va fi pus la dispoziţia
cadrelor didactice şi studenţilor, conform unui orar prestabilit şi sub supravegherea personalului
de specialitate, pentru activităţi de fitness, aerobic etc. Amenajarea va presupune, pe lângă
reparaţiile genera le, şi dotarea cu echipamente specifice pentru fitness şi forţă.

Răspund: Directorul tehnic, Directorul Direcţiei Cămine-Cantine, Responsabil Birou achiziţii,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul.

9. În vederea organizării În perioada 01-06.04.2013 a manifestărilor din cadrul Săptămânii porţilor
deschise, acţiune care va fi corelată cu săptămâna "Săştii mai multe, să fii mai bun!", facultăţile
sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze În această perioadă pe
adresa de e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii
Termen: 14.03.2013

10. Cu ocazia zilei de 8 Martie 2013 se oferă cadouri (În produse) angajatelor Universităţii, În
condiţiile art.20 alin.3 lit.e din Carta Universităţii raportat la art.55 alin.4 lit.a Cod fiscal.
Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universităţii, vor fi suportate din veniturile proprii ale
Universităţii, iar cadourile vor fi distribuite În cadrul Facultăţilor, respectiv În cadrul serviciilor şi
direcţiilor universităţii.

Răspund: Directorul Direcţiei Cămine-Cantine, Directorul tehnic-administrativ, Membrii
Biroului Consiliului de Administraţie

Informări

1. În perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2012-2013, programul sălii de lectură a
Bibliotecii universităţii este: luni - vineri, orele 800_2000

.

2. Universitatea nu mai suportă costurile multiplicării rezumatelor tezelor de doctorat, acestea se
vor transmite specialiştilor numai În format electronic.
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