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1. Se supune aprobării Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de 
cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 2017-2019 (Anexa 1). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se aprobă lista coordonatorilor de domenii de doctorat (Anexa 2), cu atribuții similare 
coordonatorilor programelor de licență și masterat. 
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 
 

3. Se supune spre aprobare Senatului Raportul anual privind evaluarea internă a calității pe 
anul universitar 2018-2019. (Anexa 3)  
Răspunde: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității – coordonator 
CEAC-U 

 
4. Se aprobă următorul document în cadrul Sistemului de Management al Calității: „Procedura 

specifică: Arhivarea documentelor”. Materialul este disponibil pe intranet. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică - responsabil de proces, Coordonatorul Biroului de 
asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
5. Se aprobă continuarea programului de burse „Transilvania Academica Scholarship” pentru 

anul universitar 2020-2021, prin acordarea a 15 burse - conform Anexei 4. 
Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, Rectorul 
 

6. Facultățile vor transmite la Biroul de cooperare internațională, prin e-mail 
(international.office@unitbv.ro), până la 07.02.2020, 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 la programele de licență, masterat și doctorat. 
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, Matematică - 
informatică și Științe economice), respectiv 5 (celelalte facultăți) pentru înscrierea în 
programul Conferinței AFCO 2020. Propunerile (titlul/autorii/coordonatorul/secțiunea) vor 
fi înscrise pe site-ul conferinței AFCO 2020 (http://www.unitbv.ro/afco2020) și trimise prin 
e-mail la Biroul de relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro).  
Termen: 31.03.2020. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
8. Universitatea Transilvania din Braşov va premia cele mai bune lucrări prezentate la 

evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2020. Se va acorda minim un premiu 
pe secțiune (proporțional cu numărul de lucrări prezentate) şi 2 premii speciale – AFCO 
2020. 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 
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9. Se lansează competiția de proiecte NOI DEZVOLTĂM UNIVERSITATEA - 2020, cu teme 
propuse de studenți și cu următoarele teme impuse de universitate: - Modernizarea sistemului de supraveghere video (on-line) al căminelor și cantinelor 

UTBv (spații adiacente exterioare si holuri comune). - Dezvoltarea unui sistem de management vizual și a unui sistem operativ la nivelul 
căminelor și cantinelor UTBv privind procesele de escaladare a informațiilor de urgență 
(probleme de ordin tehnic, PSI, Salvare, Poliție, Jandarmerie etc.). - Dezvoltarea unei publicații studențești periodice (ziar – ex. Ziar UTBv, Ziarul 
Universității Transilvania, Student de Brașov…) și a unui centru de presă aferent. 
(publicație on-line și tipărită). - Crearea unui mediu nou digital pentru alegerea și verificarea disciplinei Educație fizică, 
pentru studenții care nu aparțin facultății de profil sportiv. - Crearea unui sistem informatic pentru urmărirea, on-line, a documentelor de la 
registratura universității. 

Competiția se adresează studenților de la cursurile de zi ai universității. Promovarea 
competiției va începe în 27.01.2020 iar propunerile de proiect vor fi trimise, în mod 
electronic, până la 9.03.2020, la Biroul de relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro). 
Perioada de implementare va fi 16.03. – 1.12.2020. 
Proiectele declarate câștigătoare vor fi anunțate vineri 20.03.2020 și vor fi finanțate din 
venituri proprii/fondul de burse, cu max. 100.000 lei fiecare, din care 30.000 lei sub formă 
de burse acordate membrilor echipei de implementare (minim 3 studenți). 
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, membrii Biroului Consiliului de 
administrație 

 
10. Președinții asociațiilor studențești legal constituite la nivelul Universității Transilvania sunt 

solicitați să elaboreze raportul de activitate al asociației, aferent anului 2019. Materialele 
vor fi prezentate în scris și vor fi depuse la Secretariatul Prorectorului cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural. 
Termen: 17.02.2020 
Răspund: Președinții asociațiilor studențești, Prorectorul cu studenții și legătură cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 
11. Se aprobă Raportul privind aplicarea legii nr 544/2001 pentru anul 2019 (Anexa 5). 

Răspund: Biroul de informații publice, Compartimentul Juridic contencios, Prorectorul cu relații 
publice, Rectorul 
 

12. Conform art.3 lit. s) din OUG nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securității aprobată prin Legea nr.293/2008, raportat la art.207 alin.2 din Legea educației 
naționale, în vederea asigurării dreptului de acces la informații de interes public, persoanele 
cu funcții de conducere (directori de departament) au obligația de a depune la Cabinet 
Prorector relații publice, până la data de 31.01.2020 o declarație pe proprie răspundere, 
conform modelului din Anexa 6. 
Răspund: Compartimentul Juridic-contencios, Directorii de departamente, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 

 
13. Se alocă 1.000 de lei/facultate pentru multiplicarea materialelor de prezentare a 

facultăților. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
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14. Se aproba modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Tndrumare Metodologica a
Dezvoltar!i Sistemului de Control Managerial cu sef luer. dr. Anca ILEA (Departamentul de
Discipline Fundamentale, Profilactice ~i Clinice), lector dr. Cristian Romeo POTINCU
(Departamentul de Management ~i lnformatica Economical. Patricia STANCIU (Oficiul de
Relatii lntemationale). prof.univ.dr. Stela DR.AGULlN(Centrul Muzical)
RJspund' Compartimentu/juridic, Prorectoru/ cu re/atiIJe pub/ice, Rectoru/

15. Avand in vedere concediul de odihna a cadrelor didactice, in perioada 17.02.2020-
21.02.2020, in zilele lucratoare, conducerile facultatilor ~i a universitatii vor organiza
perrnanenta la decanate ~i la Cabinet Rector, zilnic Intre orele gOO - 13°°. Planificarea
perrnanentei va fi inaintata la Prorectorul cu relatiile publice pana rnarti 28.01.2020 ora 15°°.
RJspund: Decanii tecuttetnor. $efli servioi/or !ji birourilor. Prorectoru/ cu relsti: pub/ice, Rectoru/

16. Facultatile ,?istructurile din universitate sunt solicitate sa transrnita la Biroul de marketing,
pana la data de 18.03.2020, imagini (fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structure.
insotite de un opis, in vederea actualizarii bazei de date la nivelul universitatii.
RJspund' Decanii tecuttetltor; Directoru/ Centru/ui Muzica/, Directoru/ Coordonatoru/ Birou/ui de

marketing, Prorectoru/ cu re/atfi/e pub/ice Anexa 7

Hotarari SCA

17. Seaproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 7).

l.egislatie
Au fost publicate in MO urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. Legea nr. 7 din 06.01.2020 pentru modificarea ,?icompletarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii ,?ipentru modificarea ,?i

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarf lucrarilor de ccnstructii, publicata in MO nr. 8 din 08.01.2020;
2. OUGnr. 1 din 06.01.2020 privind unele rnasun fiscal-bugetare ,?ipentru modificarea ,?icompletarea unor acte normative, publicata in

MO nr. 11 din 09.01.2020; actul normativ-administrativ aduce rnodificari in privinta drepturilor salariale ~i a detasarilor/delegarilor din
sistemul public

OMEC nr. 5543 din 12.12.2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetar!i. tineretului ,?isportului nr.

5219/2010 privind recunoasterea ,?iechivalarea rezultatelor obtinute la examene cu rerunoastere internationala pentru certificarea

cornpetentelor lingvistice in limbi straine ,?i la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea cornpetentelor digitale cu

probele de evaluare a cornpetentelor lingvistice lntr-o lirnba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal,

respectiv de evaluare a cornpetentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. publicat in MO nr. 13 din 10.01.2020;
3. OMECnr. 5664 din 30.12.2019 pentru modificarea ,?icompletarea Metodologiei-cadru de organizare ,?idesfasurare a examenelor de

licenta/diplorna de disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale ,?icercetar!i stiintifice nr. 6125/2016, publicat in MO
nr. 13 din 10.01.2020;

4. Legea nr. 8 din 09.01.2020 pentru modificarea ,?icompletarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ,?idrepturile conexe, publicata in
MO nr.14 din 10.01.2020;

5. OMFP nr. 1 din 06.01.2020 pentru modificarea ,?icompletarea OMFP nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de catre institutiile

publice a situatiilor financiare intocmite lncepand cu finele trimestrului III al anului 2019, precum ,?ide modificare ,?icompletare a altor

acte normative in domeniul contabilitatii institutiilor publice, publicat in MO nr. 17 din 13.01.2020;

6. OMECnr.2830 din 03.12.2019 ~i OMECnr. 5514 din 05.12.2019 privind acordarea burselor .Eugen lonescu" in anul universitar 2019-

2020, publicat in MO nr. 24 din 15.01.2020; in Anexa nr. I sunt rnentionate facultatlle din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov
privind temele de cercetare la studii doctorale

7. HGnr. 24 din 16.01.2020 privind organizarea ,?ifunctionarea Ministerului Educatiei ,?iCercetarii. publicata in MO nr. 34 din 20.01.2020

El


