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1. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016 are loc în data de 01.10.2015, 
începând cu ora 1200, în Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea festivităților de deschidere la 
nivelul facultăților se găsește în Anexa 1. 

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

2. Universitatea Transilvania va organiza joi 01.10.2015, cu ocazia deschiderii anului universitar: 
a. vernisajul expoziției de gravură Peisaje transilvănene, gravuri de Hans Hermann din 

colecția Muzeului de Artă Brașov, care va avea loc la ora 1600 la Centrul Multicultural (bd. 
Eroilor 29, parter Rectorat); 

b. deschiderea celei de a doua stagiuni de concerte a universității la Aula Sergiu T. 
Chiriacescu, începând cu ora 1830, 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, Decanul Facultății de Muzică, 
Prorectorul cu relațiile publice și promovarea imaginii universității, Rectorul 
 

3. Se supune spre aprobare Senatului Regulamentul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru 
personalul didactic-auxiliar și de cercetare (Anexa 2). 

Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Rectorul 
 

4. Doctoranzii care primesc bursă de la bugetul de stat sau din fondurile proprii ale universității 
nu pot beneficia simultan și de bursă din bugetul proiectelor POS DRU. 

Răspund: Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare, Prorectorul cu cercetarea și 
informatizarea 

 

5. Se aprobă numirea domnului prof. dr. ing. Dan NICULA, începând cu data de 1.10.2015, în 
funcția de coordonator al Biroului de Rețelistică și Informatizare. 

 

6. Se supune spre aprobare Senatului participarea Universității Transilvania din Brașov ca membru 
fondator la constituirea asociației “Clusterul Inovativ Regional în Domeniul Energiilor din Surse 
Neconvenționale și Regenerabile AQUA –ECOENERGY” și reprezentarea universității în Consiliul 
Director al asociației de către prof. dr. ing. Gavrilă Calefariu și prof. dr. ing. Vasile Pădureanu. 

Răspund: Reprezentanții universității în Consiliul Director al clusterului, Compartiment 
juridic-contencios, Prorectorul cu cercetarea și informatizarea 
 

7. În perioada 28-29.09.2015, conform aprobării Consiliilor facultăților, se pot desfășura sesiuni 
speciale de examinare. Comisiile de examen, constituite conform reglementărilor în vigoare, 
precum și procesele verbale ale comisiilor de examinare (conținând numele candidaților și 
semnătura tuturor membrilor comisiilor), vor fi transmise la secretariatele facultăților și apoi, 
centralizat, la Cabinet Rector. 

Termen: 01.10.2015 
Răspund: Directorii de departamente, Secretarele șefe ale facultăților, Decanii, Prorectorul 
cu activitatea didactică, Rectorul 
 

8. Se supune spre aprobare Senatului redistribuirea locurilor finanțate de la buget neocupate în 
sesiunea de admitere din septembrie 2015. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

9. Se supun spre aprobare Senatului Planurile de învățământ și Statele de funcții valabile în anul 
universitar 2015-2016. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
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10. Pentru perioada octombrie - decembrie 2015, fiecare facultate are la dispoziție suma de 1.000 de lei 
pentru materiale consumabile. 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile publice şi 
promovarea imaginii universității, Rectorul 
 

11. Se aprobă regulamentul programului „Serviciul în folosul universității” (Anexa 3). 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, 
Rectorul 
 

12. Facultățile sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii, atât cele în limba română cât și cele în limba 
engleză. 

Termen: 01.11.2015 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității 
 

13. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se constituie Comisia de burse 
şi alte forme de sprijin material pe universitate, pentru anul universitar 2015-2016, cu următoarea 
componență: 

 Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte 
Prorector cu studenții şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural 

 Ing. Mihaela Alina POPESCU – vice-preşedinte, secretar şef universitate 

 Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 

 Jr. Adrian MANEA – membru 

 Cătălin GORAN – membru, student senator 

 Attila PALFI – membru, student senator 

 Jr. Doina CHELARU – secretar 
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
14. La nivelul fiecărei facultăți se va constitui Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

material, pentru anul universitar 2015 – 2016, cu aprobarea Biroului Consiliului facultății. Conform 
Regulamentului de burse, această comisie va fi formată din prodecanul cu studenții, secretarul şef şi 2-3 
reprezentanți ai studenților. În acest sens, facultățile vor transmite componența comisiilor la 
Prorectoratul cu studenții (extras din Procesul verbal al ședinței de Birou de consiliu). 

Răspund: Prodecanii cu studenții, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural. 
Termen: 7.10.2015. 

 
15. Conform Regulamentului de burse şi a altor forme de sprijin material, se supune spre aprobare Senatului 

universității acordarea unei mese de prânz în cuantum de 14 lei/zi, în regim gratuit, la cantinele – 
restaurant ale universității, pentru anul universitar 2015 – 2016, următoarelor categorii de studenți:  

- studenți proveniți de la casele de copii, 
- studenți orfani de ambii părinți, 
- studenți proveniți din plasament familial. 

Cu excepția studenților din anul I, obținerea acestui beneficiu este condiționată de situația școlară a 
studentului, respectiv de încadrarea acestuia în perioada normală de şcolarizare (fără prelungire de 
şcolarizare). 

Răspund: Şeful Serviciului cantine-restaurant, Directorul general administrativ, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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16. Comitetele de cămin valabile pentru anul universitar 2015 - 2016 vor fi constituite prin alegeri nu mai târziu
de joi, 22.10.2015 şi vor fi transmise la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-
cultural, vineri, 23.10.2015.

Răspund: Administratorii căminelor studenţeşti, Şeful Serviciului cămine, Directorul General
Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

17. Pentru anul universitar 2015 - 2016, studenţii preşedinţi de cămin vor avea gratuitate la cazare, iar studenţii
vicepreşedinţi şi responsabili de etaj vor plăti 50% din taxa de cazare.

Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura
cu mediul economic şi socio-cultural.

18. Se convoacă Consiliul pentru probleme social - studenţeşti (CO-Student), miercuri, 21.10.2015, ora 1400, la
Rectorat, sala Consiliului de Administraţie, cu următoarea ordine de zi:

Discuţii privind finalizarea procedurilor de cazare pentru anul universitar 2015 - 2016;
Discuţii privind organizarea căminelor studenţeşti;
Discuţii privind acordarea ajutoarelor sociale la cazare;
Premierea studenţilor câştigători la activităţile de orientare În campus - anull
Noua componenţă aCo-STUDENT 2015-2016;
Probleme curente.
Răspund: Prodecanii cu studenţii, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

19. În decursul anului universitar 2015 - 2016, toţi preşedinţii asociaţiilor studenţeşti cu filiale În cadrul
Universităţii Transilvania care desfăşoară activităţi cu şi pentru studenţii universităţii având membrii din
rândul studenţilor universităţii, vor beneficia În perioada de desfăşurare a activităţilor didactice de cazare
lunară gratuită În cămin. Hotărârea este valabilă numai pentru perioada exercitării mandatului de preşedinte
şi este condiţionată de existenţa documentelor de funcţionare a asociaţiei la Prorectoratul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu
mediul economic şi socio-cultural, Rectorul.

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. OMECS nr. 5125 din 01.09.2015 privind aprobarea de noi domenii În cadrul şcolilor doctorale organizate În instituţiile de

Învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, publicat În MO nr 673/03.09.2015.
2. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr.

595/2015 privind domeniile şi programele de studii de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi
În anul universitar 2015 - 2016 precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiile de Învăţământ
superior, publicată În MO nr 723/25.09.201a::==:::::::',
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