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1. Pentru  cadrele  didactice  titulare  din Universitatea  Transilvania  din  Brașov  se  suportă  taxa  de 
abilitare pentru obținerea atestatului de abilitare atât în cadrul IOSUD‐UTBv, cât și în cadrul altor 
IOSUD‐uri, cu respectarea prevederilor pct. 6 din HCA nr. 68/2015. 

Răspund: Directorul Școlii Doctorale  Interdisciplinare, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
și informatizarea, Rectorul 
 

2. În vederea colectării cu acuratețe a informațiilor privitoare la abandonul școlar la toate nivelurile 
de studii din universitate, CICOC va elabora o metodologie care va fi supusă aprobării CA în prima 
ședință din luna iunie 2015.  

Răspund: Coordonatorul CICOC, Prorectorul cu activitatea didactică 
 

3. Se supune spre aprobare Senatului structura anului universitar 2015‐2016 (Anexa 1). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se numește  în  funcția de coordonator al Oficiului de Relații  Internaționale doamna  lector univ. 
dr. Corina Micu, de  la Facultatea de Litere; ca urmare,  încetează perioada de  interimat  în care 
această  funcție  a  fost  deținută  de  doamna  prof.  univ.  dr.  Camelia  Drăghici  –  coordonator 
instituțional Erasmus plus. 

Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 
 

5. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente,  în cadrul sistemului de management al 
calității din universitate:  

1) ‐ Inițierea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii,  
2) ‐ Ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare,  
3) ‐ Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare,  
4) ‐ Emiterea de traduceri oficiale a documentelor universitare proprii,  
5) ‐ Scoaterea din funcțiune / declasarea   şi casarea mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale 
din universitate.  

Documentele  sunt  disponibile  pe  pagina  web  a  Biroului  de  asigurare  a  calității 
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx 

Răspund:  Coordonatorii  de  procese,  Biroul  de  asigurare  a  calității,  Prorectorul  cu 
internaționalizarea și evaluarea calității 
 

6. Rezultatele procesului de analiză a proiectelor Facultatea mea și  Împreună pentru universitate, 
ediția  2015,  sunt  prezentate  în Anexa  2. Decontarea  cheltuielilor  poate  fi  făcută,  conform  cu 
structura de buget a proiectelor și cu legislația în vigoare, odată cu intrarea în vigoare a prezentei 
hotărâri.  

Răspund:  Coordonatorii  proiectelor,  Șeful  Serviciului  achiziții  publice  și  aprovizionare, 
Coordonatorul Biroului  de Management  al  proiectelor, Directorul  economic,  Prorectorul  cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Rectorul 
 

7. Se finanțează  la nivel de universitate proiectul  intitulat Expresul de  limba română;  ‐ promovarea 
programului  Anului  Pregătitor  de  Limba  Română  (pentru  studenții  străini)  la  Universitatea 
TRANSILVANIA  din  Brașov,  având  în  vedere  adresabilitatea  generală  a  acestuia,  la  nivel  de 
universitate,  în aceleași  condiții  ca  și proiectele depuse  în  cadrul  competiției  Împreună pentru 
universitate. 

Răspund:  Coordonatorul  proiectului,  Șeful  Serviciului  achiziții  publice  și  aprovizionare, 
Coordonatorul Biroului  de Management  al  proiectelor, Directorul  economic,  Prorectorul  cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio‐cultural, Rectorul 
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8. Se convoacă Consiliul pentru probleme social - studenţeşti Co-Student, marţi 12.05.2015, ora 143°,

Sala Consiliului de Administraţie, Rectorat, având ca ordine de zi, pregătirea Conferinţei AFCO şi

probleme generale ale campusului.

Răspund: Preşedinţii comitete lor de cămin Pradecanii cu studenţii, Şeful Serviciului contine, Şeful
Serviciului cămine, Directorul General Administrativ, Prarectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural

9. Pentru 10% din personalul didactic auxiliar şi nedidactic din facultăţi se aprobă majorări salariale În

cadrul aceluiaşi grad/treaptă de salarizare sau promovarea pe un grad sau treaptă superioară, cu

respectarea reglementărilor legale În vigoare. În acest sens decanii facultăţilor vor transmite

propunerile nominale, la Cabinet Rector, până În data de 18.05.2015, ora 13°°.

Răspund: Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului Resurse Umane, Prarectorul cu relaţiile publice,
Rectorul

Informări

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

1. OMECS nr. 3572/31.03.2015 privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti,

reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din Învăţământul superior În Consiliul Agenţiei Române de

Asigurare a Calităţii În Învăţământul Superior, publicat În MO nr 283/27.04.2015.

2. Anexele 1-3 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 860/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii

generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate În cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea

resurselor umane" 2007-2013 În anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de

proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale În

sprijinul cercetării", şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188

"Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii", domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea şi

corectarea părăsirii timpurii a şcolii", publicate În MO nr 299 bis/30.04.2015.

r. Ioan Vasile Abrudan


