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1. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul Îndeplinirii cerinţelor Sistemului de control
intern/managerial asumat de conducerea entităţii publice, pentru semestrul I al anului 2015,
directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport şi conducătorii serviciilor
universităţii sunt solicitaţi să transmită informaţia completă la Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, până cel târziu, joi 02.07.2015 ora 1200

• Autoevaluarea (Anexa
4.1) privind situaţia Îndeplinirii standardelor cuprinse În Codul Controlului Intern/Managerial la
30.06.2015, va fi transmisă În format scris şi electronic la Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro.

Răspund: Directorii de departamente, Conducătorii serviciilor universităţii şi ai departamentelor
suport

2. Pentru anul universitar 2015-2016, se aprobă următoarele termene de plata pentru taxele de
şcolarizare:

• pentru facultăţile la care plata taxelor de şcolarizare se face În două tranşe: primul termen
31 octombrie 2015 (50% din taxă); cel de-al doilea termen 31 martie 2016 (50% din taxă);

• pentru facultăţile la care plata taxelor de şcolarizare se face În trei tranşe: primul termen
31 octombrie 2015 (1/3 din taxă); cel de-al doilea termen 15 ianuarie 2016 (1/3 din taxă) şi
cel de-al treilea 31 martie 2016 (1/3 din taxă).

Răspund: Secretarele-şefe ale facultăţilor, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu activitatea
didactică

3. Universitatea Transilvania va premia şefii promoţiei 2015, de la fiecare facultate, la nivel de licenţă
şi studenţii premiaţi (locurile 1, II sau III) la diferite competiţii studenţeşti naţionale şi internaţionale
În anul universitar 2014 - 2015. Festivitatea de premiere va avea loc luni, 22.06.2015, ora 1400 la
Aula Sergiu T. Chiriacescu. Se va acorda un singur premiu pe facultate absolventului/absolventei de
studii de licenţă cu cea mai mare medie multianuală (exclusiv notele de la examenul de licenţă şi
de la proiectul de diplomă). În situaţia unei egalităţi de medii, se vor acorda premii tuturor
absolvenţilor cu medii egale. Premiile vor fi susţinute financiar de universitate.

Răspund: Şeful Biroului de achiziţii publice şi aprovizionare, Decanii facultăţilor, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

4. Începând cu anul universitar 2015 - 2016, ajutoarele sociale acordate de Universitatea Transilvania
pentru cazare şi/sau masă studenţilor care sunt Îndreptăţiţi să le primească conform
Regulamentului de burse şi alte forme de sprijin material (reduceri/scutiri taxe de cazare şi masă),
vor fi condiţionate de implicarea studenţilor În cauză În diferite activităţi administrative ale
campusului, În funcţie de necesităţi. Gestionarea şi coordonarea studenţilor În acest sens va fi
realizată de ProSME Împreună cu Direcţia General-Administrativă.

Răspund: Directorul General - Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio - cultural, Rectorul

5. Începând cu anul universitar 2015 - 2016, membrii (studenţi) Comitetelor de camin vor fi
preşedintele, vice-preşedintele, şefii de etaj. În fiecare cămin, preşedintele şi vice-preşedintele vor
fi şi şefii etajelor unde locuiesc, cazarea lor la etaje diferite fiind obligatorie. Biroul de coordonare
al fiecărui cămin (preşedinte, vice-preşedinte şi administrator) vor avea obligaţia de a prezenta la
Începutul fiecărei luni (primele 5 zile) un raport scris privind starea căminului, incluzând aspecte de
ordin funcţional şi administrativ. Aceste rapoarte se vor preda la Serviciul cămine şi apoi la ProSME.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul General- Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio - cultural, Rectorul
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6. Începând cu data intrării În vigoare a prezentei HCA, În perioadele de funcţionare a cantinei, studenţii
din echipa Radio Campus Transilvania - RCT,vor avea la dispoziţie un regim deschis de servire a mesei
la Cantina-restaurant Memo, În următoarele condiţii: maxim 6 porţii zilnic (nenominalizate), maxim
13 lei/porţie, prezentarea legitimaţiei RCT la casa de marcat. Şeful serviciului cantine va monitoriza
derularea acestui proces.

Răspund: Şeful Serviciului cantine, Directorul General - Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio - cultural

7. Se convoacă membrii Consiliului pentru probleme social-studenţeşti, miercuri 17.06.2015, ora 1430 la
Rectorat, sala Senat, pentru o şedinţă de lucru, cu următoarea ordine de zi: precizări suplimentare la
regulamentele de burse şi de funcţionare a căminelor, pregătirea galei şefilor de promoţie, diverse.

Răspund: Şeful Serviciului cantine, Şeful Serviciului cămine, Prodecanii cu studenţii, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural

8. Cadrele didactice Îşi vor planifica, În perioada: 25.07 - 30.09.2015, cele 25 de zile de concediu de
odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2014-2015, În funcţie de activităţile la care trebuie să
participe. Planificarea va fi depusă la SRU,până luni, 29.06.2015.

Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului Resurse Umane,
Prorectorul cu relaţiile publice
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