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1.

Cadrele didactice și cercetătorii titulari, inclusiv cei angajați pe perioadă determinată, cu
normă întreagă și contract individual de muncă valid în anul 2016, sunt solicitați să
completeze fișa CNATDCU, disponibilă pe intranet, până la data de 27.11.2017. Se va raporta
întreaga activitate de cercetare, realizată până la 1.01.2017, conform standardelor
CNATDCU.

Răspund: Cadrele didactice și cercetătorii, Directorii de Departamente, Decanii, Prorectorul cu activitatea de
cercetare științifică și informatizarea, Rectorul

Anexa 1
Calendarul
procesului de
evaluare internă a
programelor de
studii de licență, în
scopul evaluării

2.

Se constituie comisiile de validare a punctajelor CNATDCU din cadrul facultăților, cu
următoarea componență: decan, prodecani, directori de departamente. În perioada 28.11 –
5.12.2017, comisiile vor verifica și valida punctajele conform standardelor CNATDCU.

externe periodice

Se modifică lista responsabililor E-learning pentru programele de studii cu frecvență, la
Departamentul de Inginerie Civilă, șef lucr.dr.ing. Ovidiu Deaconu fiind înlocuit cu
asist.dr.ing.Dorin Radu.

Anexa 2

Răspund: Comisiile de validare a punctajelor CNATDCU, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și
informatizarea, Rectorul

3.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul

de către ARACIS în
anul universitar
2017-2018

Calendarul
procesului de
evaluare internă

4.

La începutul fiecărui an universitar, continuarea contractului pe perioadă determinată al
asistenților universitari doctoranzi este condiționată de prezentarea la Servicul Resurse
Umane a adeverinței care atestă calitatea de doctorand în stagiu sau, după caz, a diplomei de
doctor obținute pe parcursul anului anterior.
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Șeful Serviciului Resurse Umane

instituțională, în
scopul evaluării
externe periodice
de către ARACIS în
anul universitar
2017-2018

5.

Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licență, în scopul evaluării externe
periodice de către ARACIS în anul universitar 2017-2018, se va desfăşura conform
calendarului din Anexa 1.

Răspund: Coordonatorii programelor de studii evaluate, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Comisia
pentru evaluarea și asigurarea calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității

Anexa 3
Lista actualizată a
taxelor pentru

6.

Procesul de evaluare internă instituțională, în scopul evaluării externe periodice de către
ARACIS în anul universitar 2017-2018, se va desfăşura conform calendarului din Anexa 2.

Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității,
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul

7.

Se aprobă varianta revizuită a următorului document din cadrul Sistemului de Management
al Calității: Monitorizarea planurilor de învățământ ID/IFR.
Documentele se găsesc pe site-ul Biroului de asigurare a calității, la adresa:
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx

Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi
evaluarea calității, Rectorul

8.

Se supune aprobării Senatului lista actualizată a taxelor pentru diverse activități pentru
anul universitar 2017-2018 (Anexa 3).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

9.

Se supune Senatului spre aprobare Planul operațional al Universității Transilvania pentru
anul universitar 2017-2018 (Anexa 4).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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diverse activități
pentru anul
universitar 20172018 - propunere

Anexa 4
Planul operațional
2017-2018
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10.

Se aprobă scutirea cu 100% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018, cu
condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și
a respectării condițiilor din regulamentul programului ”Serviciul în folosul UnitBv” pentru
următoarele categorii:
- studenți care provin de la casele de copii;
- studenți care provin din centre de plasament;
- studenți orfani de ambii părinți.
Cererile conform anexei 5 se depun la decanatele facultăților în perioada 22.1111.12.2017 și se transmit centralizat la rectorat, la cabinet rector, până la 15.12.2017,
după validarea în Consiliul Facultății.
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

11.

Se aprobă reducerea taxei de şcolarizare cu 50% pentru anul universitar 2017-2018, cu
condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și
a respectării condițiilor din regulamentul programului ”Serviciul în folosul UnitBv” pentru
următoarele categorii:
- studenți angajați ai universității;
- studenți copii sau rude de gradul I ai angajaților universității.
Cererile conform anexei 5 se depun la decanatele facultăților în perioada 22.1111.12.2017 și se transmit centralizat la rectorat, la cabinet rector, până la 15.12.2017,
după validarea în Consiliul Facultății.

Anexa 5
Model cerere
reducere/ scutire
de taxă

Anexa 6
Instrucțiune
privind acordarea
burselor pentru
susținerea
mobilităților
temporare interne
și internaționale
destinate
studenților de la
ciclurile de licență
și masterat

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
12.

Luni, 11.12.2017, de la ora 1900, Universitatea Transilvania din Brașov împreună cu
Asociația Studenților din Universitatea Transilvania, vor organiza la Casa Armatei –
Brașov, Balul bobocilor Universității Transilvania – ediția 2017. La acest eveniment,
alături de studenții anului I sunt invitați toți studenții și membrii comunității academice
din universitate. Cheltuielile de organizare vor fi acoperite din sponsorizări și venituri
proprii. Din partea universității, coordonarea va fi asigurată de conf. dr. Bianca Tescașiu și
conf dr. Oana Bărbulescu de la facultatea SEAA.
Răspund: Prodecanii cu studenții, Coordonatorul ALUMNI pe universitate, Coordonatorul Societății
antreprenoriale studențești - SAS, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural,
Rectorul

13.

Se aprobă Instrucțiunea privind acordarea burselor pentru susținerea mobilităților
temporare, interne și internaționale destinate studenților de la ciclurile de licență și
masterat, precum și contractul aferent acesteia (anexele 6, 7).
Răspund: Prodecanii cu studenții, Directorul economic, Secretarul șef al universității, Compartimentul juridiccontencios, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

14.

Cadrele didactice auxiliare şi personalul nedidactic care au absolvit studii în specialitatea
postului sau au participat la stagii de practică şi specializare în țară sau în străinătate vor
face dovada acestora prin depunerea copiilor după documentele justificative la Serviciul
Resurse Umane, până în data de 11.12.2017.
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Şefii serviciilor din universitate, Şeful Serviciului Resurse Umane,
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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15.

In vederea inchiderii financiare a lunii decembrie 2017 ;;i intocmirii statelor de plata.
pontajele, indeplinirile normelor didactice de baza ;;i plata cu ora, precum ;;i referatele
privind alte activitati de cercetare vor fi depuse la SRU pana la data de 15.12.2017.
Raspund: Directorii de departamente, Decanii, Sefii de servicii, Seful Serviciului Resurse Umane

Anexa 8
Hotararile Biroului
Consiliului de
Adrninistratie

16.

Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 8.

lnforrnari
Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. Ordinul MEN nr.5376 din 19.10.2017 privind aprobarea domeniilor si specializarilor/programelor

de studii universitare corelate cu

sectoarele economice cu potential de crestere in Romania, publicat in MO nr.S51 127.1 0.2017;
2. OUG nr.79 din OS.11.2017 privind rnocificarea si completarea Legii nr.227 12015 privind Codul fiscal, publicata in MO nr.SS5/1 0.11.2017;
actul normativ-administrativ

reglementeaza regimul contributiilor

aferente veniturilor din salarii incepand cu data de 01.01.201S;

3. OUG nr.S2 din OS.11.2017 pentru modificarea ;;i completarea unor acte normative, publicata in MO nr.902/16.11.2017;
administrativ

aduce rnodificari privind contributia la fondul de pensii administrat

in unitatile in care nu exista incheiat contractlacord
aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017.

313

actul normativ-

privat, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017

colectiv de rnunca. initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in

