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1. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019 - 2020 are loc în data de 
01.10.2019, începând cu ora 930, în Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea 
festivităților de deschidere la nivelul facultăților se găsește în Anexa 1. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

2. Universitatea Transilvania va organiza marți 01.10.2019, cu ocazia deschiderii anului 
universitar, la Aula Sergiu T. Chiriacescu, începând cu ora 1800, deschiderea celei de a 
cincea stagiuni de concerte a universității, care va fi urmată de un cocktail. Cheltuielile 
de organizare vor fi suportate din veniturile proprii ale universității şi din alte surse 
atrase. 
Răspund: Şeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General 
Administrativ, Membrii Biroului Consiliului de Administrație, Directorul Centrului Muzical, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

3. Se supun aprobării Senatului Planurile de învățământ ale programelor de studii care 
vor fi derulate în anul universitar 2019-2020. 
Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul 
 

4. Se supun aprobării Senatului Statele de funcții ale departamentelor din universitate, 
Statul de funcții al SDI, Statul de funcții pentru activități suplimentare, Statul de funcții 
al CIDIFR și Statul de funcții al CFC. 
Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, Directorul SDI, 
Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul 
 

5. Se lansează cea de-a doua competiție 2019 Bursa Universității Transilvania din 
Brașov pentru mobilitate internațională. Se vor acorda maximum 35 de burse, cu 
valoarea de 2.500 euro/bursă. Regulamentul competiției și calendarul sunt prezentate 
în Anexa 2. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
ș  
 

6. Departamentele sunt solicitate să asigure programarea în spațiile Centrelor de 
cercetare din cadrul ICDT a activității masteratelor de cercetare și, după caz, a 
activității pentru programele de licență. 
Răspund: Directorii de Departamente, Coordonatorii Centrelor de Cercetare, Directorul ICDT, 
Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică  
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7. În anul universitar 2019-2020, IT Student Grup (ITSG) are următoarea componență: 
Robert Păcuraru și Ionuț Cătălin Tuvene. ITSG sprijină Biroul IT pentru asigurarea 
mentenanței echipamentelor locale (calculatoare, imprimante, proiectoare, surse 
neîntrerupti
de operare și aplicațiile software. Studenții vor beneficia de cazare gratuită în campus și 
masă în regim gratuit, în valoare de maximum 15 lei pe zi, începând cu 01.10. 2019.  
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural, Șeful Biroului IT, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
 

8. Se aprobă redistribuirea în Universitate a locurilor finanțate de la buget neocupate în 
sesiunile de admitere iulie și septembrie 2019. 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

9. Se aprobă redistribuirea în Universitate a locurilor finanțate de la buget disponibile în 
anii de studii II-IV. 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

10. Începând cu 01.10.2019 decontarea biletelor şi abonamentelor de transport pentru 
studenți, se va face după cum urmează: 
a) Transportul auto în comun RAT Braşov pe bază de abonament lunar: 
 50% din valoarea plătită pentru abonamentele cu preț redus destinate studenților; 
 100% din valoarea plătită pentru studenții orfani de ambii părinți sau proveniți de 

la casele de copii; 
b) Transportul auto (autobuz, maxi-taxi, microbuz) pe bază de abonament lunar 

pentru studenții care au domiciliul la o distanță de maxim 30 km de Braşov: 50% 
din valoarea plătită, respectiv 100% pentru studenții orfani de ambii părinți sau 
proveniți de la casele de copii. 

c) Transportul auto (autobuz, autocar, maxi-taxi, microbuz) pe bază de bilet dus şi/sau 
întors (datat), pentru studenții care au domiciliul la o distanță mai mare de 30 km de 
Braşov: 50% din valoarea plătită pe bilet, respectiv 100% pentru studenții orfani sau 
proveniți de la casele de copii. La acest capitol, decontul se va face o singură dată pe 
semestru (dus-întors), cu condiția deplasării în localitatea de domiciliu.  

Notă: Decontarea acestor categorii de bilete/abonamente se va face în limita subvenției 
specifice primite. Controlul cheltuielilor lunare privind decontarea va fi făcut de Direcția 
Financiar-contabilitate împreună cu Serviciul cămine. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul economic, Directorul general-administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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11. Se propun Senatului universității, următoarele cuantumuri ale burselor studenților 
pentru anul universitar 2019 – 2020: 

A. Burse pentru stimularea performanței științifice: 
- Bursa de performanță științifică: 1400 lei/lună; 
- Bursa de merit: 800 lei/lună; 
- Bursa parțială de merit: 560 lei/lună. 

B. Burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse: de studiu: 
- Bursa socială: 600 lei/lună; 
- Bursa socială – ocazională: 600 lei; 

C. Burse speciale: 
- Bursa pentru performanțe cultural-artistice: 800 lei/lună; 
- Bursa pentru performanțe sportive: 800 lei/lună; 
- Bursa pentru activități extra-curriculare de voluntariat: 800 lei/lună; 
- Bursa STUDENT CAMPUS STAR: 1400 lei/lună; 
- Bursa pentru membrii studenți ai comitetelor de cămin: 500 lei/lună. 

D. Burse acordate din venituri proprii:  
- Bursa de excelență Transilvania: 3.000 lei; 
- Bursa Casa Sf. Iosif: 600 lei/lună; 
- Bursa internship Student-campus: 400 - 800 lei/lună; 
- Bursa Transilvania Academica Scholarship (TAS): 800 lei/lună. 
- Bursele Noi îmbunătățim universitatea, 30.000 lei, o singură dată, pentru 

minim 3 studenți ai echipei de implementare a proiectului. 
- Bursa – Mobilitatea anului Erasmus +: 1.000 lei. 

E. Burse de mobilitate studiu/practică:  
a). pentru perioade cuprinse între 5 și 15 zile: 

- 300 lei  x nr. zile +    800 lei, pentru distanța între 100-499 km; 
- 300 lei  x nr. zile + 1.200 lei, pentru distanța între 500-1999 km; 
- 300 lei  x nr. zile + 1.600 lei, pentru distanța între 2000-2999 km; 
- 300 lei  x nr. zile + 2.400 lei, pentru distanța între 3000-3999 km; 
- 300 lei  x nr. zile + 3.700 lei, pentru distanța între 4000-7999 km; 
- 300 lei  x nr. zile + 5.000 lei, pentru distanța peste 8000 km. 

b). pentru perioade mai mari de 15, pentru fiecare zi în plus (față de cele 15 inițiale) 
se va primi 150 lei, la care se adaugă valoarea aferentă transportului, în funcție de 
distanță, conform punctului a. (ex. 15 zile de mobilitate: 300 lei x 15 zile + 
contravaloarea transportului în funcție de distanță; 20 zile de mobilitate: (300 lei x 
15 zile) + (150 lei x 5 zile) + contravaloarea transportului în funcție de distanță);  

Răspund: Decanii facultăților, Secretarul-șef al universității, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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12. Se revizuieste Regulamentul DPPD in acord cu dispozitiile OMEN nr.4129/2018 ?i se
trimite spre aprobare Senatului Universitar. Anexa 3
Raspund- Director DPPD, Decan PS£, Prorector activitate didactica.

Anexa3

13. In conformitate cu Regulamentul programului "Serviciulin folosul UnitBv" aprobat prin
HCA nr. 7812015, facultatile vor transmite la Prorectoratul cu relatiile publice fisa de
pontaj aferenta anului 2019, conform modelului existent pe portal, pana la data de
15.10.2019.
Raspund' Decanii facu/tap!or, Coordonatoru/ Birou/ui de marketing ?i imagine,

Prorectoru/ cu re/aPi/e pub/ice, Rectoru/

Regulamentul

DPPD in acord

cu dispozitiile

OMEN
nr.4129/2018

Anexa4
Hotarari SCA

14. Facultatile sunt solicitate sa actualizeze site-urile proprii in limba rornana ~i engleza.
Termen: 01.11.2019

Raspund' Decanii tecuttetilor; Prorectoru/ cu reletil!« pub/ice

15. Seaproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 4.

Legislatls
A fost publicat in MO urrnatorul act normativ, disponibil pe intranet:

1. OMEN nr.5141 din 11.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea acadernica a
studentilor, publicatin MO nr. 744/12.09.2019.
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