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1.

2.

3.

4.

5.

Se supune spre aprobare Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru
granturile de cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 2016
- ‐2018 (Anexa 1).
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul
Se supune spre aprobare Senatului modificarea și completarea Metodologiei
privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare (Anexa 2).
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare
științifică și informatizarea, Rectorul
Se supune spre aprobare Senatului Raportul anual privind evaluarea internă a
calității pe anul universitar 2017-2018. (Anexa 3)
Răspunde: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității –
coordonatorul CEAC-U
Se aprobă planul de implementare a recomandărilor comisiei de evaluare externă
instituțională a ARACIS. (Anexa 4)
Răspund: Responsabilii de procese, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi
evaluarea calității – coordonatorul CEAC-U, Rectorul
Se aprobă următorul document din cadrul Sistemului de Management al Calității:
„Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile bibliotecii”. Documentul
este disponibil pe intranet,
https://intranet.unitbv.ro/Calitate/Documente-asigurarea-calitatii/DocumenteSMC/Procese-suport.
Răspund: Directorul Bibliotecii, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul
cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității

6.

Facultățile vor transmite la Biroul de cooperare internațională, prin e-mail
(international.office@unitbv.ro), până la data de 8.02.2019, propunerile de
modificare a taxelor de studii și a taxelor de finalizare a studiilor pentru studenții
din țări terțe UE ce studiază pe cont propriu valutar.
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul
cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității.

7.

Se solicită facultăților minim 10 propuneri de lucrări (facultățile de inginerie,
Facultatea de Matematică-informatică și Facultatea de Științe economice și
administrarea afacerilor), respectiv 5 (celelalte facultăți) pentru înscrierea în
programul Conferinței AFCO 2019.
Propunerile (titlul/autorii/coordonatorul/secțiunea) vor fi înscrise pe site-ul
conferinței AFCO 2019 (http://www.unitbv.ro/afco2019) și trimise prin e-mail la
Biroul de relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro)
Termen: 22.04.2019.
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu
mediul economic și socio-cultural, Rectorul
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8.

Universitatea Transilvania din Braşov va premia cele mai bune lucrări prezentate la
evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2019. Se va acorda minimum
un premiu pe secțiune (proporțional cu numărul de lucrări prezentate) şi 6 premii
speciale – AFCO 2019 (participare pe baza burselor de mobilitate la Școala de vară
a proiectului H2020 – DREAM de la Modena – Italia având ca temă Fabricația
aditivă, la începutul lunii iunie 2019. Cheltuielile privind premiile vor fi suportate din
venituri proprii şi din sponsorizări.
Răspund: Șeful Serviciului achiziții, Directorul economic, Prorectorul cu Studenții și legătura
cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

9.

Începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018 – 2019, studenții
Erasmus care vor sosi la Universitatea Transilvania și vor opta pentru cazarea în
căminele universității, vor avea obligația de a achita anticipat taxa aferentă
căminului, în mod anticipat, în maximum 3 tranșe egale (la sosire și, în situația
plății în rate, în prima zi a fiecărei perioade considerate). Neplata anticipată va
conduce la pierderea locului de cazare.
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul economic, Prorectorul cu Studenții și legătura
cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

10.

Se relansează competiția de proiecte NOI DEZVOLTĂM UNIVERSITATEA, cu
următoarele teme impuse de universitate:
[1.] Realizarea unei hărți interactive și a unui tur virtual (de interior) pentru toate
clădirile universității;
[2.] Identificarea tuturor spațiilor verzi din cadrul campusului Universității
Transilvania și propuneri privind amenajarea acestora;
[3.] Fitness la UTBv; dezvoltarea unei săli de fitness pentru tot personalul
Universității Transilvania și a unui program specific susținut de studenți;
[4.] Gestionarea electronică a cazărilor în cămine;
[5.] Cantina inteligentă; soluții de îmbunătățire a servirii mesei studenților.
[6.] Campanie pentru învățarea primului ajutor la UTBv; realizarea infrastructurii
necesare și instruirea comunității academice
Competiția se adresează studenților universității, de la ciclurile de licență, masterat
și doctorat, cu frecvență. Promovarea competiției va începe în 28.01.2019 iar
propunerile de proiect vor fi trimise electronic, până la 20.03.2019, la Biroul de
relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro).
Proiectele declarate câștigătoare vor fi anunțate în 30.03.2019 și vor fi finanțate din
venituri proprii, cu maximum 100.000 de lei fiecare, din care 30.000 lei sub formă de
burse acordate membrilor echipei de implementare (minimum 3 studenți).
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, membrii Biroului Consiliului
de administrație
Cu ocazia zilei de 8 Martie se oferă cadouri (în produse) angajatelor Universității,
în condițiile art.21 alin.3 lit.e şi art.21 alin.4 lit.f din Carta Universității raportat la
art.76 alin.4 lit.a Cod fiscal. Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul
Universității în cadrul cheltuielilor bugetare, vor fi suportate din veniturile proprii
ale universității, iar cadourile vor fi distribuite angajatelor în cadrul facultăților,
respectiv în cadrul serviciilor și direcțiilor universității.
Răspund: Consiliul de Administrație, Directorul tehnic-administrativ, Prorectorul cu relațiile
publice, Rectorul

11.
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12.

Facultatile ~i structurile din universitate sunt solicitate sa transrnita la Biroul de
marketing, pana la data de 18.03.2019, imagini (fotografii) noi, semnificative
pentru fiecare structure, insotite de un opis, In vederea actualizarii bazei de date la
nivelul universitatii.
Raspund Decanii facu/ta,tdor, Directoru/ Centru/ui Muzica/, Directoru/
Birou/ui de marketing Prorectoru/ cu reletiiie pub/ice

13.

Hotararile Biroului
Consiliului de
Administratie

Coordonatoru/

Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 5).

l.egislatie
Au fost publicate in Monitorul
1.

Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

Legea nr.12 din 08.01.2019 privind aprobarea OUG nr. 52/2018 pentru modificarea !?icompletarea OG nr. 18/2009 privind
organizarea !?i finantarea

rezidentiatul,

publicata in MO nr.23/09.01.2019;

unitatile

de pregatire

a rezidentilor

se

norninalizeaza de Ministerul Sanatatii, in baza propunerilor institutiilor de invatamant superior publice acreditate care au
facultati de medicina:
2.

Legea nr.19 din 08.01.2019

pentru aprobarea OUG nr. 87/2018

nationals nr. 1/2011, publicata in MO nr.28/10.01.2019;

privind modificarea !?i completarea

Legii educatiei

completarea art.168 din Legea m.1/2011 in sensu I ca dupa

acordarea titlului de doctor, in termen de maximum 180 de zile, IOSUD are obligatia transmiterii catre Biblioteca Nationala
a Rornaniei a unui exemplar tiparit al tezei de doctorat si al anexelor acesteia, conform Legii nr. 111/1995 privind Depozitul
legal de documente;
3.

lnstructiunea Agentiei Nationale pentru Achizitf Publice m.2 din 21.12.2018 privind ajustarea pretului contractului de
achizitie publica/sectoriala. publicata in MO nr.32/11.01.2019;

4.

Ordinul ministerului

cercetarii ?i inovarii m.l006

din 05.12.2018

pentru aprobarea Normelor

metodologice

privind

procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati
de cercetare-dezvoltare-inovare,

publicat in MO m.32/11.01.2019;

potrivit normelor, primirea unui cercetator dintr-o tara

terta in scopul desfa!?urarii in Romania de activltatl de cercetare-dezvoltare-inovare

pe

0

perioada mai mare de 90 de zile

in cadrul unei unitati de cercetare trebuie precedata de evaluarea unitatii in acest scop de catre Colegiul Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare

!?i Inovare !?i de autorizarea de catre Ministerul Cercetarf !?i lnovarii, autorizarea obtinuta in baza

procedurii prevazute de prezentul ordin este valabila 5 ani;
5.

Ordinul Agentiei Nationale pentru Achiziti: Publice nr.2717 din 27.12.20181 Ordinul Comisiei Nationale de Strategie ?i
Prognoza nr.318 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor

de

achizitie publica, publicat in MO nr.49/18.01.2019;
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