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1. Se aproba instructiunea privind acordarea burselor pentru sustinerea rnobilttati'or temporare
externe destinate studentilor-doctoranzi In anul universitar 2017 -2018 (Anexa 1).
Raspund: Comisia de burse pe universitate, Oirectorul CSUO, Prorectorul cu activitatea de cercetare '?tiintifica ,?i
informatizarea, Rectorul

2. Se aproba modificarea plafoanelor privind cheltuielile cu manopera pentru proiectele ?i
contractele de cercetare, dezvoltare, inovare ?i educatie. deru late incepand cu 20.10.2017
(Anexa 2).
Raspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ,?tiintifica ,?iinformatizarea, Rectorul

3. Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti pentru semestrul I al anului
universitar 2017-2018 se va desfasura dupa calendarul din Anexa 3.
Raspund: CEAC-O, Oirectorii de departamente, Coordonatorul Biroului de asigurare a calitatii, Prorectorul cu
internationalizarea uruversitatii ~i evaluarea calitatii

4. Raportul anual de evaluare a programului de studii pentru anul universitar 2017-2018, elaborat
conform Procedurii privind initierea, monitorizarea ?i evaluarea programelor de studii ?i Anexei 9
a acesteia, se va Inainta la DAC In format electronic (.pdf - datat ?i semnat), pentru fiecare
program de studii de licenta?i masterat din oferta Universitatii Transilvania.
Raspund: Oecanii, Oirectorii de departamente, Coordonatorii CEAC-O,Coordonatorii programelor de studii
Termen: 6.11.2017

5. Incepand cu 16.10.2017, conf. dr. ing.. Lia Aciu se retrage din functia de coordonator al
Biroului de asigurare a calitatii. Se aproba numirea In functia vacantata a prof. dr. ing.
l.urninita Scutaru.
Raspund: Prorectorul cu mtemationalizarea universitatii ~i evaluarea calitatii, Rectorul

6. Se aproba acordarea unei burse de studii pentru programul de doctorat pentru un candidat
de la Institutul de Tehnologie din Harare, Zimbabwe, In aceleasi conditii cu cele oferite de
Programul Transilvania Academica Scholarship. Selectia se va realiza de catre institutia
trirnitatoare. care va nominaliza beneficiarul respectivei burse. Candidatul selectat ca
beneficiar va urma procedura de admitere, conform metodologiei de admitere la studii
universitare In Romania.
Raspund: Prorectorul cu intematlonalizarea universitatii ~i evaluarea calitatii, Rectorul

7. Se aproba acordarea a doua burse de studii pentru programele de licental masterat la
Facultatea de Medicina (programele de Medicina ?i Asistenta rnedicala generalal pentru
cetateni din lordania, In aceleasi conditn cu cele oferite de Programul Transilvania Academica
Scholarship. Selectia se realizeaza de catre Universitatea Transilvania din Brasov, In urma
parcurgerii procedurii de admitere, conform metodologiei de admitere la studii universitare In
Romania.
Raspund: Prorectorul cu internationalizarea universitatii ~i evaluarea calitatii. Rectorul

1/2

Anexa 1

lnstructlunea privind

acordarea burselor

pentru sustinerea

rnobilitatilor
tempo rare externe

destinate
studenttlor-
doctoranzi in anul

universitar 2017-

2018

Anexa 2

Plafoanele privind

cheltuielile cu

manopera pentru
proiectele ,?i

contractele de

cercetare,
dezvoltare, inovare ,?i

educatie, derulate

incepand cu

20.10.2017

Anexa 3

Calendarul

procesului de

evaluare a activitatii

didactice de catre
studenti pentru

semestrull al anului

universitar 2017-

2018

a



IIRII Universitatea
Transilvania
din Bra~ov

HOTARAREA CONSILlUlUI
DE ADMINISTRATIE•

Nr. 31 /17 octombrie 2017

8. Se solicita facultatilor propuneri pentru rnobilitati de studii/practica ale studentilor de la
ciclurile de licenta ?i masterat, la universitati din tara ?i strainatate. Sustinerea flnanciara va
fi facuta din fondul de burse al universitatii - categoria burse pentru stagii de studii
universitare ?i postuniversitare, in limita fondurilor disponibile. Propunerile, individuale sau
de grup, pot fi facute, de regula, de 2 ori pe an, recomandabil in prima luna a fiecarui
semestru. Propunerile, aprobate de consiliile facultatilor, vor fi analizate de Comisia de burse
a universitatii ?i de Biroul Consiliului de Adrninistratie.
Raspund: Decanii facultatilor. Secretarul-sef al universitatii, Prorectorul cu studentii si legatura cu mediul economic
~i socio-cultural, Rectoruf " , ,

9. Facultatile vor transmite in scris (la prorectorul cu studentii si legatura cu mediul economic ~i
socio-cultural) ?i electronic (la brme@unitbv.ro) inforrnatii actualizate referitoare la
persoanele desemnate sa coordoneze activitatile pentru anul universitar 2017 - 2018,
privind:
- Practica studentilor ?i relatia cu mediul economic ~i socio-cultural;
- Centrul de informare, consiliere ~i orientare in cariera:
- Alumni;
lnforrnatiile vor fi prezentate conform Anexei 4.
Raspund: Decanii facultatilor, Coordonatorii la nivel de universitate BRME, CICOC,Alumni, Prorectorul cu studentii ~i
legatura cu mediul economic si socio-cultural
Termen: 3 noiembrie 2017 '

10. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie. conform Anexei 5.

lnforrnatii

Anexa 4

Model - tabel

nominal cu
responsabilii de

practice ~i relatia cu

mediul economic,

ALUMNI ~i CICOC

Anexa 5

Hotararile Biroului

Consiliului de

Adrninistratie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe Ihtranet:
1. OMFP nr.2540 din 28.09.2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea

~i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu rnodificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin OMFP nr.
1.235/2003, publicat in MO nr.789/05.10.2017.

2. OMFP nr.2541 din 28.09.2017 privind modificarea ~i completarea OMFP nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

utilizarea ~i completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT); publicat in MO nr.789/05.10.2017.
3. OMFP nr.2590 din 29.09.2017 privind modificarea ~i completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr.

2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice, publicat in MO nr.791 /06.1 0.2017; prevede inregistrarea ~i a
universitatilor. ca institutii publice definite art. 2 alin.1 pct.30 din Legea nr.500/2002 in Registrul entitatilor publice in scopuri financiar-
fiscale.

4. OMEN nr.5076 din 28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a

burselor ~i a altor forme de sprijin material pentru studentii ~i cursantii din invatamantul superior de stat, invatarnant cu frecventa,
publicat in MO nr.808/12.10.2017; prevede dreptul stundetilor de a beneficia de burse, rnobilitati ~i alte drepturi, finantate din contracte

de finantare externa nerarnbursabila, castigate de catre institutiile de invatamant superior in cornpetitii nationale ~i internationale. in
cuantumul prevazut de aceste contracte.

5. HG nr.751 din 11.10. 2017 privind modificarea anexei la HG nr.327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza cotele salariale
la contractele de finantare incheiate din fonduri publice, publicats in MO nr.818/17.1 0.2017.

6. OMFP nr.2786 din 13.10.2017 pentru aprobarea Precizarilor privind formatul, schema XSD ~i elementele extraselor de cont in format
electronic emise de unitatile Trezoreriei Statului, publicatin MO nr.818/17.10.2017.
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INSTRUCȚIUNE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU SUSȚINEREA MOBILITĂȚILOR 
TEMPORARE EXTERNE DESTINATE STUDENȚILOR-DOCTORANZI  

- COMPETIȚIA 2017-2018 -  
 
Instrucțiunea este elaborată pe baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea 
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din 
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, și a Regulamentului universității privind acordarea de 
burse şi alte forme de sprijin material.  
 
În Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv), bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se 
acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi înmatriculați la 
formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă). 
Având ca bază strategia UTBv de intensificare a cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice, 
stagiile de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a studenților-doctoranzi cu frecvență 
pentru efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanță cu tema programului de doctorat şi 
facilitarea integrării în cadrul echipelor internaționale de cercetare. 
 
Durata mobilității externe este de minimum 1 săptămână și maximum 3 luni. Durata finală a stagiului poate fi 
ajustată în funcție de numărul de solicitări şi suma disponibilă alocată de UTBv pentru efectuarea acestor 
mobilități. Stagiul trebuie finalizat până la data de 15 iulie 2018. Studenții-doctoranzi din anul 1 vor efectua 
mobilitatea doar pe durata semestrului II al anului universitar 2017-2018.  
 
Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanța până la locul de desfăşurare a mobilității: 
9800 lei (100-499 km); 10200 lei (500-1999 km); 10600 lei (2000-2999 km); 11400 lei (3000-3999 km); 
12700 lei (4000-7999 km); 14000 lei (peste 8000 km). În funcție de perioada efectivă de derulare a mobilității, 
nivelul bursei se calculează proporțional față de cuantumul lunar indicat, astfel:  

 300 lei  x nr. zile + 800 lei, pentru distanța între 100-499 km; 
 300 lei  x nr. zile + 1200 lei, pentru distanța între 500-1999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 1600 lei, pentru distanța între 2000-2999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 2400 lei, pentru distanța între 3000-3999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 3700 lei, pentru distanța între 4000-7999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 5000 lei, pentru distanța peste 8000 km. 

 
Sunt eligilibi să aplice pentru obținerea bursei studenții-doctoranzi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:  
- sunt înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență;  
- se află în perioada normală de stagiu a programului de doctorat, în anii 1-3, respectiv anii 1-4 pentru 
studenții-doctoranzi de la domeniul Medicină. 
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În situația în care numărul de solicitări primite din partea studenților-doctoranzi care se încadrează în grupul 
țintă definit prin condițiile anterior indicate este mai mare decât numărul de burse care pot fi acordate, vor 
avea prioritate la acordarea burselor studenții-doctoranzi care nu au mai beneficiat de astfel de burse, 
respectiv cei care sunt la zi cu activitățile prevăzute în planul individual de pregătire la doctorat.  
Analiza dosarelor candidaților va fi efectuată de Comisia de burse pe universitate, constituită conform 
Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, rezultatele fiind validate (aprobate) 
de Consiliul de Administrație. Evaluarea solicitărilor va viza relevanța activităților propuse pentru mobilitatea 
internațională în vederea atingerii scopului bursei (50%) şi activitatea de cercetare științifică a candidatului în 
corelație cu tema programului de doctorat (50%).  
 
Eventualele contestații se adresează Prorectoratului cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea şi 
se depun la Registratura universității în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul universității a Hotărârii 
Consiliului de Administrație. Soluționarea contestațiilor este de competența Consiliului de Administrație, 
răspunsul la contestație urmând să fie afișat pe site-ul universității în maxim 15 zile calendaristice de la 
expirarea perioadei de depunere a contestațiilor. 
 
Dosarul de candidatură pentru obținerea bursei va conține: 
 cerere pentru înscriere la competiția de obținere a bursei; 
 curriculum vitae; 
 lista lucrărilor publicate în corelație cu tema programului de doctorat; 
 descrierea activităților propuse în cadrul stagiului de pregătire (maximum 1 pagină A4); 
 dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă; 
 acordul scris al conducătorului de doctorat. 
 
Calendar competiție 2017-2018: 
 23 octombrie 2017: lansarea competiției; 
 23 octombrie - 30 noiembrie 2017: depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Şcolii Doctorale 

Interdisciplinare; 
 15 decembrie 2017: afișarea rezultatelor pe site-ul universității. 
 
La întoarcerea din mobilitate, studentul-doctorand trebuie să prezintă un document din partea instituției gazdă  
prin care se certifică efectuarea stagiului (inclusiv perioada de derulare).  
 
Prezenta instrucțiune a fost discutată şi aprobată în şedința Consiliului de Administrație al UTBv din data de 
18.10.2017. 
 

 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,                                                                  Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU,  
Rectorul Universității Transilvania din Brașov                                                                                             Directorul CSUD 
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Reguli privind plata manoperei pentru proiectele şi contractele CDI şi de educație 
începând cu 20 octombrie 2017 

 
 

1. Plata manoperei se va face cu respectarea prevederilor HG 751/2017, astfel: 

Categoria de activități Funcția/Grad profesional 
Limita maximă 
manoperă /oră 

Activități ce presupun un nivel înalt al 
creativității şi /sau experiență şi 
abilități de conducere /management 

profesor universitar, conferențiar 
universitar, director, membru în echipa de 
management pe funcții definite în cererea 
de finanțare, CS I, CS II, IDT I, IDT II 

225 lei/oră 

Activități ce presupun cunoaşterea 
aprofundată a metodelor de analiză 
şi sinteză, precum şi abilități de 
utilizare a acestora 

lector universitar, asistent universitar, șef 
program/ proiect, responsabil  juridic/ 
tehnic/ achiziții/ financiar proiect, CS III, CS, 
IDT III, IDT 

157 lei/oră 

Activități ce presupun cunoaşterea 
metodelor de analiză şi sinteză şi a 
metodologiilor cercetării, precum şi 
abilități de utilizare a acestora 

asistent de cercetare, doctorand, masterand 112 lei/oră 

Activități suport T I, T II, TIII, TS, altele 67 lei/oră 
 
IDT = inginer de dezvoltare tehnologică; T = tehnician, TS = tehnician stagiar 
 

2. Aplicare: 

1) Plafoanele privind manopera se aplică pentru proiectele/granturile și contractele de cercetare, 

dezvoltare, inovare și educație a căror contract de finanțare este semnat începând cu 

20.10.2017. 

2) Un angajat al universității (cadru didactic, personal suport) poate realiza maximum 1 normă 

lunară prin proiecte de cercetare ştiințifică şi de educație (maximum 168 ore/lună), prin 

cumularea activităților normate în toate aceste proiecte. 

3) Limita maximă a manoperei cuprinde toate taxele și impozitele datorate de angajat și se aplica 

tuturor veniturilor realizate de o persoana prin participarea la unul sau mai multe 

proiecte/granturi, indiferent de sursa de finanțare a acestora. 

4) Biroul de Management al Proiectelor (BMP) va realiza evidența personalului implicat în proiecte 

de educație şi cercetare ştiințifică, monitorizând îndeplinirea condițiilor de la punctele: 1, 2 şi 3.  
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Programul activităților  
de evaluare de către studenți a activității didactice desfăşurate  

în anul universitar 2017-2018 (semestrul I) 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil Termen 
 

Observații 

1. 
Inițierea procesului de 
evaluare a activității 
didactice de către studenți 

Consiliul de 
Administrație, 
Coordonatorul 

CEAC-U 

octombrie 
2017 

Precizări cu privire la procesul de 
evaluare 

2. Informare CEAC-D, 
coordonatori PS, directori 
departament, cadre 
didactice 

CEAC-U, 
DAC 

octombrie 
2017 

Mesaje internet, 
Postare date pe site DAC, Instruiri 

3. Transmitere către DAC a 
listelor cu cadrele didactice 
evaluate 

Directorul de 
departament 

6.10.2017 
Listele se transmit electronic (în 
format word) 

4. Stabilirea listelor 
cu cadrele didactice 
evaluate şi introducerea lor 
în aplicația AGSIS  

Directorul de  
departament 

20.10.2017 
Liste cu cadrele didactice evaluate, 
F02-PS8.2-01/ed.4, rev.0* 

5. Verificarea listelor în 
aplicația ‚’Evaluare cadre 
didactice’  

DAC, 
Biroul de 

informatizare 

30.10. - 
10.11.2017 

Liste cadre didactice evaluate din 
aplicație 

6. 
Stabilirea Comisiilor de 
analiză 

Directorul de 
departament 

13.11 -
24.11.2017 

Decizia directorului de 
departament F03-PS8.2-01/ 
ed.4,rev.0* 

7. Deschidere platformă de 
evaluare 

Biroul de 
informatizare 

27.11.2017  

8. Organizarea întâlnirilor cu 
coordonatorii CEAC-D şi cu 
studenții; informarea,  
instruirea studenților şi 
completarea chestionarelor 
de către studenți 

CEAC-D, 
Coordonatorii PS, 

Tutorii 

27.11.2017 
- 

22.01.2018 
 

Manualul de utilizare, 
Programarea întâlnirilor cu 
studenții (o copie se transmite la 
DAC) 

9. Închidere platformă de 
evaluare 

Biroul de 
informatizare 

22.01.2018  
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Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil Termen 
 

Observații 

11. 
Analiza rezultatelor la nivel 
de departament 

Comisia de 
analiză, 

Cadrul didactic 

19.02 - 
26.02.2018 

Fişe de evaluare cu completări; 
Proces verbal al şedinței de 
analiză 

12. Întocmirea Sintezei pe 
program de studii şi a 
planului de măsuri 

Comisia de 
analiză 

 

19.02 -
26.02.2018 

 

Sinteza în 3 exemplare, pentru 
CEAC-D, coord. PS, DAC 

13 
Analiza rezultatelor la nivel 
de facultate** 

Consiliul 
facultății, 

Decan 

26.02- 
16.03.2018 

Proces verbal al şedinței de 
analiză 

14. 
Comunicarea rezultatelor 
către studenți 

CEAC-D, Tutorii, 
Studenții din 

Consiliul facultății 

12.03- 
23.03.2018 

E-mail, 
Proces verbal al şedinței de 
informare studenți 

 
*    Formularele sunt anexe la procedura Evaluarea activității didactice de către studenți; 
**  Rezultatele procesului de evaluare a activității didactice de către studenți în semestrul I al anului universitar 

2017-2018 se vor discuta în Consiliul facultății şi vor fi aduse la cunoştința studenților/ reprezentanților 
studenților în Consiliul facultății. 

Mențiune: CEAC-D se va implica în procesul de evaluare de către studenți a activității didactice, la nivelul 
programelor de studii, în special prin responsabilii cu calitatea pe programe de studii – studenți şi cadre 
didactice. 

 

Braşov, 3.10.2017    
   Prof. dr. ing. Simona Lache, 
   Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
   Coordonator CEAC-U 
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Facultatea_____________________ 
 
 

Tabel nominal cu responsabilii  de practică și relația cu mediul economic, ALUMNI şi CICOC 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
Numele şi prenumele 

responsabilului 
Telefon E-mail 

1. 
Practică și relația cu mediul  
economic şi socio-cultural 

   

2. ALUMNI 
   

3. CICOC 
   

 
 
 

 

 

 

Data,          Decan, 
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BCA 3.10.2017 
 

1. Se transmite Senatului spre aprobare completarea listelor studenților doctoranzi care au solicitat acordarea 
perioadei de grație, respectiv întreruperea studiilor doctorale: astfel: 
- ȘUTEU (BĂNClLĂ) Ana-Maria Adina, perioadă de grație de 2 ani, începând cu data de 1.10.2017 
- NINI Florin, perioadă de întrerupere de 2 luni, începând cu 25.09.2017. 
Răspund: Comisia de burse pe universitate, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 
2. În perioada 9 – 11.11.2017, conducerea Universității Transilvania va organiza, pentru angajați, o deplasare 

externă de 3 zile (max. 41 locuri). Cheltuielile (transport, cazare și transfer) vor fi suportate din veniturile 
proprii ale universității. 

Răspund: Șeful serviciului achiziții, Directorul economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

  
BCA 4.10.2017 

 
1. Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Braşov a aprobat, cu unanimitate de voturi 

(cu 7 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă, din totalul de 8 membri ai Biroului Consiliului de Administrație) 
reînmatricularea doamnei Moldovan Alexandra Florina în anul V de studiu, în anul universitar 2017/2018 la 
Facultatea de Medicină, programul de studiu Medicină, peste cifra de școlarizare conform adresei MEN 
nr.12.145 din 03.10.2017.  

2. În acord cu noile prevederi legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în anul 
universitar 2017-2018, salariile de bază pentru personalul didactic (titular și asociat) și cercetătorii titulari 
includ următoarele sume:  

a) 400 de lei brut/articol pentru publicarea, în anul universitar precedent, a articolelor în reviste cotate ISI 
Web of Science (Clarivate Analytics) cu factor de impact mai mare de 0.5. Suma se acordă cumulat, pentru 
toți autorii din universitate (cote angajat și angajator incluse). În cazul indexării cu întârziere a articolelor, 
suma se va putea acorda retroactiv.  
b) 500 de lei brut (cote angajat și angajator incluse) pentru directorii proiectelor de cercetare științifică care 
au obținut în competițiile naționale PNCD și H2020, în anul universitar precedent, un punctaj de cel puțin 80% 
din punctajul maxim al competiției.  
c) 10% din salariul de bază al conducătorilor de doctorat care au cel puțin un doctorand în stagiu, pentru 
publicarea/acceptarea la publicare, în anul universitar precedent, a unui articol în reviste cotate ISI Web of 
Science (Clarivate Analytics), cu factor de impact. Conducătorii titulari și asociați care nu îndeplinesc această 
condiție sunt recompensați cu suma de 150 lei (cote angajat și angajator incluse). 
d) 15% din salariul de bază pentru cadrele didactice considerate de absolvenții ciclului de licență drept "cel 
mai apreciat profesor al promoției". De această sumă beneficiază 10% din personalul didactic din cadrul 
fiecărei facultăți. 
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1. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor beneficia, la cerere, de 

reducere cu 50% a tarifului pentru masa de prânz, pe parcursul anului universitar 2017 – 2018. În acest 
sens, vor fi luate în considerare numai cazurile pentru care certificatele medicale atestă foarte clar gradul 
handicapului, respectiv grav/accentuat. Această prevedere se aplică numai în perioada studiilor (exceptând 
vacanțele). Cererile vor fi depuse la Serviciul cămine și vor fi centralizate la Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

2. Componenții grupului de coordonare a Radio Campus Transilvania (RCT): 
- Adina Milea, coordonator, anul II master, Facultatea PSE; 
- Sabin Rareș Munteanu, anul I master, Facultatea IESC; 
- Mădălin Alexandru Dumitru, anul IV, Facultatea IESC, 
având următoarele atribuții: coordonarea emisiunilor RCT, mentenanță tehnică pentru Radio Campus 
Transilvania, realizarea și mentenanța rețelei externe și interne de difuzoare - RCT, asistență tehnică la 
evenimentele universității, vor beneficia de cazare și masă în regim gratuit, (masă în valoare de max. 13 
lei/zi), pe parcursul anului universitar 2017 - 2018, săptămânal, de luni până vineri, cu excepția vacanțelor 
și a sărbătorilor legale. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

3. Conform Regulamentului de burse și a altor forme de sprijin material, se supune spre aprobarea senatului 
universității acordarea unei mese de prânz în cuantum de max. 13 lei/zi în regim gratuit, la cantinele 
restaurant ale universității, pentru anul universitar 2017 – 2018, următoarelor categorii de studenți: 
- studenți proveniți de la casele de copii; 
- studenți orfani de ambii parinți; 
- studenți proveniți din plasament familial. 
Cu excepția studenților din anul I, obținerea acestui beneficiu este condiționată de promovabilitatea 
studentului, respectiv de încadrarea acestuia în perioada normală de școlarizare. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

4. Se aprobă o reexaminare excepțională la Facultatea de Medicină, disciplina Chirurgie plastică (anul IV 
Medicină), pentru studentul Hami Mohamad (integralist în anul V, refugiat din Siria, care se află în 
imposibilitatea de a repeta anul V); studenta Zărnescu Raluca, având același număr de credite, va trebui să 
beneficieze de aceeași șansă de a fi reexaminată. 
 

5. Se solicită aprobarea Senatului pentru mutarea, începând cu acest an universitar, a două cadre didactice 
(cu toate disciplinele din postul de titular): profesor dr. Motoc Dana de la Facultatea SIM, Departamentul 
Știința Materialelor la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul de Autovehicule și Transporturi și 
șef de lucrări dr. Vârciu Mihai de la Facultatea de Medicină, Departamentul SMC la Departamentul DFPC, în 
cadrul aceleiași facultăți. 

 


