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Hotărârea Consiliului de Administraţie 

Nr. 64/ 14 Ianuarie 2015 

1. Se supune aprobării Senatului Fișa de autoevaluare pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul 
didactic (Anexa 1). Gradațiile de merit pentru perioada 01.11.2015 - 31.10.2020 vor fi acordate prin 
competiție la nivel de universitate, în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita numărului stabilit de 
prevederile legale. Calendarul competiției din anul 2015 va fi anunțat până la data de 01.05.2015 și va fi 
disponibil pe portal. 

Răspund: Consiliul de Administrație, Serviciul Resurse Umane, Rectorul 
 

2. Președinții comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea februarie 2015 - sunt 
convocați la o ședință de instruire în data de 19.01. 2015, ora 13

00
, la Sala Institutului Confucius (Rectorat). 

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică 
 

3. Coordonatorii programelor de studii de masterat sunt invitați, în data de 20.01.2015, la ora 13
30

, în sala 
UI7, la o sesiune de instruire privind modul de completare a fișei disciplinei în concordanță cu grila 2 a 
programelor de studii de masterat. Intenția de participare se va trimite printr-un e-mail la prorector-
international-calitate@unitbv.ro, până la data de 17.01.2015. 

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

4. În vederea organizării în data de 01.03.2015 a manifestărilor din cadrul Zilei Universității, facultățile sunt 
solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze în această zi pe adresa de e-mail: 
prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro. 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității 
Termen: 05.02.2015 
 

5. Consiliile Facultăților au aprobat actualizarea componenței Comisiei de Disciplină a Facultăți. Comisiile de 
disciplină de la nivelul facultăților (membri permanenți) au componența din Anexa 2. 

Răspund: Decanii facultăților 
 

6. Se supune aprobării Senatului reînnoirea convențiilor de colaborare pentru examenele de finalizare a 
studiilor cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – pentru programul de studii Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar și cu Universitatea Sapientia Cluj-Napoca – pentru programele de studii Tehnologii şi 
sisteme de telecomunicații (Târgu Mureş) și Traducere şi interpretare (Târgu Mureş). Universitatea 
Transilvania din Brașov are calitatea de instituție organizatoare a examenelor de finalizare a studiilor 
pentru absolvenții acestor programe. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

7. Pentru informarea corectă a potențialilor candidați din țările terțe UE cu privire la oferta educațională a 
Universității Transilvania, facultățile vor trimite propunerile pentru locurile alocate acestei categorii de 
candidați la admiterea 2015 (programul de studii și numărul de locuri). Informațiile se transmit la Biroul de 
relații studenți străini, în format listat și electronic la adresa de e-mail: international.office@unitbv.ro, 
până la data de 31.01 2015. 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul Școlii Doctorale, Coordonatorul departamentului de 
rezidențiat, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
8. În anul 2015 controlul medical periodic anual pentru toți angajații universității se va efectua conform 

programării din Anexa 3. Orice solicitare privind modificarea datei la care un angajat este planificat pentru 
controlul medical periodic se va transmite pe adresa de e-mail: protectia.muncii@unitbv.ro. Începând cu 
acest an angajații universității pot beneficia de o serie de analize medicale de laborator, ale căror costuri 
vor fi suportate de Universitatea Transilvania, transmiterea rezultatelor analizelor realizându-se individual 
(cu respectarea confidențialității). 

Răspund: Compartimentul de securitate şi protecția muncii, Prorectorul cu relațiile publice și 
promovarea imaginii universității, Rectorul 
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9. Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii în limba 
română și engleză. 

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor, Prorectorul cu relațiile publice și 
promovarea imaginii universității 
Termen: 02.02.2015 

 
10. Universitatea Transilvania, prin Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane, împreună cu Clubul Sportiv 

Universitatea Brașov – CSU și Clubul Sportiv Transilvania Brașov, vor organiza în perioada 24.02 – 12.03.2015, 
prima ediție a Cupei Universității Transilvania la baschet feminin/masculin. Competiția este deschisă celor 18 
facultăți ale universității, care se pot înscrie cu 2 echipe, una de fete și una de băieți, cu condiția prezentării unui lot 
de jucători de minim 7, maxim 10 persoane, pentru fiecare echipă. Înscrierea echipelor se va face în perioada 
16.01 – 10.02.2015, de către Prodecanii responsabili cu studenții, la adresa de e-mail: baschet@unitbv.ro. 
Componenții fiecărei echipe vor primii 2 prezențe la disciplina Educație fizică. Se vor acorda diplome și premii 
echipelor clasate pe primele 3 locuri. Informații suplimentare la www.unitbv.ro/Studenti/Concursuri.aspx. 

Răspund: Directorul general administrativ, Prodecanii cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural. 

 
11.  Având în vedere pierderea calității de student senator a Denisei Spătaru, membră a comisiei de burse pe 

universitate, începând cu 14.01.2015 componența acestei comisii este următoarea: 
1. Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU (prorector) – președinte; 
2. Ing. Alina POPESCU (secretar șef) – vicepreședinte; 
3. Ec. Iulia BANCIU (director economic) – membru; 
4. Jr. Adrian MANEA –membru; 
5. Cătălin Ionuț GORAN (student senator) – membru; 
6. Attila PALFI (student senator) – membru; 
7. Jr. Doina CHELARU – secretar. 
Răspunde: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural. 
 

12. În vederea reducerii costurilor cu utilitățile pe universitate și a menținerii funcționalității și curățeniei spațiilor 
didactice și comune, Universitatea Transilvania, lansează proiectul Student – BAC (Becuri, Apă, Curățenie). În acest 
sens, 10 studenți de la diferite facultăți (Anexa 4) vor supraveghea zilnic, în perioada activităților didactice, 
corpurile didactice ale universității și vor raporta săptămânal conducerii universității situațiile existente. Cei 10 
studenți vor fi recompensați pentru munca depusă prin reducerea taxei de cazare cu 50%, începând cu 01.02.2015. 

Răspund: Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 

 
13. În perioada 26.01 – 03.03.2015, va avea loc un proces de analiză a rezultatelor obținute pe baza proiectelor 

Facultatea mea și Împreună pentru universitate, proiecte lansate la începutul anului 2014. În acest sens se 
constituie Comisia de analiză a proiectelor formată din: 

- Ec. Anca VLĂȘAN – președinte; 
- Ec. Doina SCRIDON – membru; 
- Lector dr. Bianca TESCAȘIU – membru; 
- ing. Raluca BOLDAN – membru. 

Analiza fiecărui proiect se va finaliza cu întocmirea unui Raport final. Rapoartele vor fi prezentate de comisie 
conducerii universității. 
Referitor la această analiză, toți coordonatorii de proiect (profesori coordonatori, președinți de asociații 
studențești) sunt invitați în data de 26.01.2015, ora 10

00
, la sala de ședințe a Consiliului de Administrație (Rectorat) 

la o primă întâlnire cu echipa de analiză. 
Răspund: Șeful Biroului de audit intern, Coordonatorul Biroului de Management al proiectelor, Prorectorul 
cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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14. La punctul 9 din HCA nr. 62 din 03.12.2014, se modifică ziua de desfăşurare a Conferinţei Absolvenţii În faţa
companiilor - AFCO 2015 din ziua de joi 28.05.2015 În ziua de joi 14.05.2015, la Aula Sergiu T. Chiriacescu.
În cadrul Anexei 5 sunt prezentate calendarele de desfăşurare a Sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a
Conferinţei Absolvenţii În faţa companiilor - AFCO 2015.

Răspund: Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

15. Se supune aprobării Senatului cuantumul burselor studenţilor pentru semestrul al II-lea al anului universitar
2014 - 2015:

Bursa socială: 250 Iei/lună;
Bursa de studiu: 275 Iei/lună;
Bursa de merit: 370 Iei/lună;
Bursa de performanţă: 650 Iei/lună;
Bursa de excelenţă Transilvania: 3000 lei.

Răspund: Decanii facultăţilor, Secretarul-şef al universităţii, Directorul economic, Prorectorul cu studenţii
şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

Informări

Anexa 5

Calendarele
Sesiunii
cercurilor
ştiinţifice
studenţeşti şi
a Conferinţei -
AFC02015

Au fost publicate În Monitorul Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii, următoarele acte normative:
• OUG nr. 83 din 12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În anul 2015, precum şi alte măsuri În

domeniul cheltuielilor publice, publicat În Monitorul Oficial 925/18.12.2014;
• OMEN nr. 5.120 din 12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe bază de ECTS/SECTa Învăţământului

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durată de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din Învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat În MO nr 944/22.12.2014;

• OUG nr. 94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea OUG
nr .75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicat În Monitorul Oficial 968/30.12.2014;

• Legea nr.9/07.01.2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, publicată În
MO nr.21/12.01.2015

• OMECS nr.5204/22.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de Înscriere şi Înregistrare a calificărilor din Învăţământul
superior În Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNClSJ, publicat În MO nr 23/13.01.2015
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