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1. Începând cu 1.09.2013, în cadrul comisiei de susținere a tezelor de doctorat vor fi remunerați și 
conducătorii  de  doctorat,  cu  suma  de  1500  lei  (valoare  brută).  Plata  se  va  efectua  după 
susținerea publică, odată cu plata celorlalți membri ai comisiei de susținere. 

Răspund: Şeful Serviciul Resurse umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare  științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 

2. Începând cu 1.10.2014, acordarea anuală a creşterii salariale de 10% conducătorilor de doctorat 
este condiționată de publicarea în decursul anului universitar precedent, în calitate de autor sau 
coautor, a cel puțin unui articol într‐o revistă indexată ISI Thomson cu factor de impact. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 
3. Începând  cu  1.10.2014  menținerea  indemnizației  conducătorilor  de  doctorat  pensionari  este 

condiționată de publicarea în decursului anului universitar precedent, în calitate de autor sau co‐
autor, a cel puțin unui articol într‐o revistă indexată ISI Thomson cu factor de impact. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
  
4. Cercetătorii  încadrați  la  ICDT  vor  întocmi  un  raport  de  activitate  de  o  pagină,  pentru  anul 

universitar 2012‐2013, aprobat de către Coordonatorul Centrului de Cercetare  și Directorul de 
Departament. Raportul va cuprinde publicațiile  realizate  și contractele de cercetare  la care au 
lucrat  și  va  fi  transmis  la  Prorectoratul  cu  activitatea de  cercetare  științifică  și  informatizarea 
până la data de 14.09.2013. 

Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de Departamente, Prorectorul cu 
activitatea de cercetare științifică și informatizarea 

 

5. Facultățile sunt solicitate să elaboreze și să aprobe Planul Operațional  ‐ 2013‐2014. Acesta va fi 
postat pe site‐ul  facultății  şi  transmis  la Prorectorul cu  relațiile publice,  în  format electronic  şi 
scris până în data de 15.10.2013. 

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

6. Se supune Senatului spre aprobare structura anului universitar 2013‐2014 (Anexa 1) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

7. Se  supune  Senatului  spre  aprobare  cuantumul  taxei  de  înmatriculare  la  studii  universitare  de 
licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2013‐2014 în valoare de 50 lei. 

Răspund: Secretarul şef universitate, Directorul Direcției financiare şi contabilitate 
 

8. Se  supune  aprobării  Senatului  Organigrama  Direcției  Generale  Administrative  a  Universității 
Transilvania din Brașov (Anexa 2).  

 

9. În Anexa 3 se prezintă lista coordonatorilor interimari aprobați de Consiliul de Administrație 
să  coordoneze  structurile  desemnate  prin  Organigrama  supusă  aprobării  Senatului 
Universității. 

Răspund: Directorul Direcției generale administrative, Oficiul Juridic, Rectorul 
 

10. Se  convoacă  Consiliul  pentru  Probleme  Social‐Studențești  (Co‐STUDENT)  în  data  de  marți, 
10.09.2013 ora 830  la sala Senat, cu privire  la pregătirea activităților de cazare a studenților  în 
cămine, în anul universitar 2013 ‐ 2014. 

Răspund: Şeful serviciului cămine, Directorul Direcției generale administrative, Prodecanii cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio‐cultural. 
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11. Începând cu 01.09.2013, administratorii căminelor universității vor executa pe baza unei planificări 

realizate de Serviciul Cămine, serviciul de permanență, între orele 1500 – 2300, astfel încât, în fiecare 
zi  (cu excepția  zilelor de week‐end)  să existe  câte un administrator  în  fiecare  complex  (Colină  și 
Memorandului).  În  ziua  permanenței,  administratorul  de  serviciu  nu  va  lucra  schimbul  1. 
Administratorul  de  serviciu  are  obligația,  ca  în  timpul  serviciului  de  permanență,  periodic,  să 
viziteze perimetrul căminelor din complex. 

Răspund: Șeful serviciului cămin, Directorul Direcției generale administrative, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Rectorul 

 
12. Având  în vedere  reorganizarea serviciului de pază  la nivelul căminelor studențeşti, se propun 

Senatului Universității modificările aduse Regulamentului privind organizarea  şi  funcționarea 
căminelor studențeşti (Anexa 4). 

Răspund:  Șeful  serviciului cămine, Directorul Direcției generale administrative, Prodecanii 
cu  studenții  și  legătura  cu mediul  economic  și  socio‐cultural,  Prorectorul  cu  studenții  și 
legătura cu mediul economic și socio – cultural, Rectorul 

 
13. Se  propun  Senatului  universității  noile  tarife  de  cazare  în  căminele  studențești,  valabile 

începând cu anul universitar 2013 – 2014 (anexa 5) 
Răspund: Şeful serviciului cămine, Directorul Direcției financiare şi contabilitate, Prodecanii 
cu  studenții  și  legătura  cu mediul  economic  și  socio‐cultural,  Prorectorul  cu  studenții  și 
legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Rectorul 
 

14. Începând cu anul universitar 2013 – 2014, pentru motivarea studenților admişi în anul I la studii 
de licență, facultățile au obligația de a aloca un număr de locuri de cazare acestora, în procent 
de minim 10% din totalul locurilor de cazare alocate facultății. Repartizarea acestora se va face 
respectându‐se  prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi  funcționare  a  căminelor  şi 
criteriile stabilite la nivelul Comisiilor de cazare a facultăților. 

Răspund:  Prodecanii  cu  studenții  și  legătura  cu mediul  economic  și  socio‐cultural,  Șeful 
serviciului cămine, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural 
 
 

15. Cantinele  universității  vor  fi  redeschise  pentru  servirea  mesei  începând  cu  15.09.2013; 
programul de funcționare va fi de luni până vineri, între orele 1200 – 1700. Vor exista 2 categorii 
de tarife la servirea mesei:  

a. Tarife  pentru  studenți  (bugetați  și  taxă  ‐  licență,  master,  doctorat),  pentru  tot 
personalul universității Transilvania, pentru personalul Casei de Cultură a Studenților și 
pentru personalul Clubului Sportiv Universitar, pentru care se va aplica o regie de 20%; 

b. Tarife pentru clienți externi, pentru care se va aplica o regie de 70%. 
Clienții  cantinei  din  prima  categorie  vor  prezenta  la  casa  de marcat  unul  din  următoarele 

documente:  legitimație/card  de  student,  legitimație  de  bibliotecă,  legitimație  de  cămin, 
legitimație de angajat. 

Răspund:  Şeful  serviciului  cantine, Directorul Direcției generale administrative, Directorul 
Direcției financiare şi contabilitate, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic 
și socio‐cultural, Rectorul 
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