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1. Facultățile vor transmite la Prorectoratul cu relațiile publice programarea 
cursurilor inaugurale pentru anul universitar 2022-2023.  
Termen: 21.09.2022 ora 13:00 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

 
2. În data de 03.10. 2022 (luni) se va organiza festivitatea de deschidere a noului an 

universitar. Deschiderea oficială a noului an universitar va avea loc la Aula 
Universității, începând cu ora 11:00. 
Răspund: Membrii Biroului de Marketing și Imagine, Directorul general-administrativ, 
Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
3. Se aprobă lista beneficiarilor programului „UNITBV susține performanța" (Anexa 1). 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licență, în scopul evaluării 
externe periodice de către ARACIS în anul universitar 2022-2023, se va desfăşura 
conform calendarului din Anexa 2.  
Răspund: Coordonatorii programelor de studii evaluate, Coordonatorul Biroului de 
asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
5. Procesul de evaluare internă instituțională în vederea evaluării externe periodice 

de către ARACIS se va desfăşura conform calendarului din Anexa 3.  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, 
Rectorul 

 
6. Competiția 2022 pentru „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” (PA-MERAS), 

se va desfășura conform calendarului din Anexa 4. 
Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

7. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al 
Calității:  
1)- „Comunicarea cu absolvenții” – procedură specifică revizuită;   
2)- „Eliberarea adeverinței de autenticitate” – procedură specifică nouă.  
Materialele sunt disponibile pe intranet.  
Răspund: Coordonatorii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
 

Anexa 1 
Lista beneficiarilor 
programului "UNITBV 
susține performanța" 
 
Anexa 2 
Procesul de evaluare 
internă a programelor de 
studii de licență - calendar 
 
Anexa 3 
Procesul de evaluare 
internă instituțională în 
vederea evaluării externe 
periodice - calendar 
 
Anexa 4 
Competiția 2022 pentru 
„PREMIUL ANULUI. 
MOBILITATEA 
ERASMUS+” (PA-MERAS), 
calendar 
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8. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) informații actualizate 

pentru anul universitar 2022-2023 cu privire la:  
- coordonatorii programelor de studii de licență și masterat;  
- componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de 

departamente.  
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor de 
raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ .docx 
fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa d-dac@unitbv.ro . 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăților, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității  

 
9. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) următoarele infor-

mații referitoare la procesul de evaluare colegială în anul universitar 2022-2023:  
- lista cadrelor didactice supuse evaluării de către studenți, pe departamente;  
- lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente;  
- componența comisiilor de evaluare colegială.  
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa d-
dac@unitbv.ro. 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăților, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
10. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu internaționalizarea și evaluarea calității 

informații actualizate pentru anul universitar 2022-2023 cu privire la:  
- coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultăți,  
- componența comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ 

plasament practic (C-SER) la nivel de facultate,  
- persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în 

catalogul de note.  
- declarațiile pentru evitarea conflictului de interese, semnate de membri C-SER. 
Prorectoratul de resort va trimite facultăților formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit în format electronic: fișiere .xls, .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa prorector-
international-calitate@unitbv.ro. 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității 
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11. Se supune spre aprobare Senatului universității Cuantumurile burselor studenților 

pentru anul universitar 2022 – 2023 conform Anexei 5. 
Răspund: Decanii facultăților, Secretarul-șef al universității, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

12. Se supune spre aprobare Senatului universității tarife de cazare, în căminele 
studențești ale Universității Transilvania, pentru anul universitar 2022 – 2023 
(Anexa 6). Conducerea Universității își rezervă dreptul de a modifica tarifele, la 
interval de 3 luni, dacă prețurile la utilități și servicii se vor modifica cu mai mult de 
15%. 

Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
13. Conform Regulamentului de burse şi alte forme de sprijin material, se supune spre 

aprobare Senatului universității acordarea unei mese de prânz în cuantum de max. 
19 lei/zi, în regim gratuit, la cantinele – restaurant ale universității, pentru anul 
universitar 2022 – 2023, următoarelor categorii de studenți:  

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

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

14. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se 
constituie Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2022-2023, 
având următoarea componență: 

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

- Ing. Mihaela Alina POPESCU – vice-preşedinte, secretar şef universitate 
- Conf. dr. Roxana MATEFI – membru, Prodecan Facultatea de Drept 
- Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 
- Jr. Adrian MANEA – membru 
- Alexandra Ioana RUCSANDA (Facultatea de Medicină) – membru, student senator 
- Octavian IONAȘCU (Facultatea Design de Produs și Mediu) – membru, student 

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

   
  Anexa 5 
Cuantumurile burselor 
studenților pentru anul 
universitar 2022 – 2023 
 
 
Anexa 6 
Tarife de cazare, în 
căminele studențești 2022 
– 2023 
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15. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor 
beneficia, la cerere, de reducerea cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului 
universitar 2022 – 2023. 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. Reducerile 
se aplică din momentul aprobării cererilor. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

16. În vederea încheierii și transmiterii în platforma REVISAL a contractelor individuale 
de muncă ale cadrelor didactice asociate pentru activitățile de predare în regim de 
plata cu ora, formele de învățământ ZI și IDFR, directorii de departamente vor 
dispune completarea datelor necesare acestui proces în formularul care se 
regăsește la adresa  https://drive.unitbv.ro. 
Termen de completare: 21.09.2022 
După întocmirea „Contractelor individuale de muncă” și a „Fișelor de post” de către 
SRU, acestea vor fi retransmise la departamentele didactice în vederea semnării de 
către angajați împreună cu o Declarație de consimțământ privind prelucrarea 
datelor personale (conform modelului din Anexa 7).  
Termen de semnare și returnare la SRU: 27.09.2022 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii facultăților, Şeful Serviciului Resurse 
Umane, Responsabilul GDPR, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

17. Având în vedere prevederile Legii nr.76/2022, în baza informării făcute de Casa 
Județeană de Pensii (CJP) asupra emiterii deciziilor de pensionare pentru limită de 
vârstă, anticipată, anticipată parțial sau invaliditate, universitatea va înceta de 
drept, conform art.56 alin.1 lit. c teza a II-a Codul muncii, contractul individual de 
muncă al angajatului - titular al deciziei de pensionare astfel comunicate, chiar dacă 
există anterior adresei CJP aprobare la nivel de universitate privind menținerea în 
activitate/ ca titular în baza aceluiași contract de muncă la cererea angajatului.  
Referitor la coroborarea art.286 alin.1 si art.289 alin.1 Legea nr.1/2011 cu 
dispozițiile Legii nr.76/2022 raportat la art.56 alin.1 lit. c Codul muncii, în cursul 
anului universitar 2022/2023 va înceta de drept contractul de muncă al cadrelor 
didactice titulare conform înștiințării de la CJP, fără a fi modificate statele de funcții, 
urmând ca directorii de departament să asigure înlocuirea persoanei în cauză în 
regim de plata cu ora. 
Răspund: Șef Serviciu Resurse Umane, Directorii de Departamente, Decanii, Rector 
 

18. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 8). 

 
Anexa 7 
Declarație de 
consimțământ privind 
prelucrarea datelor 
personale 
 
 
 
Anexa 8 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
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Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OMCID nr. 20897 din 08.07.2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMCID nr.  498/2021 privind aprobarea 

componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare și inovare, publicat în M.O. nr. 732 din 21.07.2022. 

2. LG nr. 225 din 19.07.2022 pentru aprobarea OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de 
bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, publicată în 
M.O. nr. 732 din 21.07.2022. 

3. LG nr. 255 din 21.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată 
în M.O. nr. 744 din 25.07.2022. 

4. LG nr. 256 din 21.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 
publicată în M.O. nr. 744 din 25.07.2022. 

5. LG nr. 242 din 20.07.2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale 
de interoperabilitate, publicat în M.O. nr. 752 din 27.07.2022. 

6. OMS nr. 2244 din 20.07.2022 și al președintelui ANAP  nr. 1205 din 27.07.2022 privind abrogarea OMS și al 
președintelui ANAP nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard 
privind achiziția de produse biocide, publicate în M.O. nr. 776 din 04.08.2022. 

7. HG nr. 978 din 03.08.2022 și Anexele sale pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la HG nr. 433/2022 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii 
instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, publicate în M.O. nr. 781, respectiv 
781 bis din 05.08.2022 

8. HG 979 din 03.08.2022 și Anexele sale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de 
studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023, publicate în M.O. nr. 782, respectiv 782 bis din 
05.08.2022 

9. OMF 1855 din 12.08.2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, publicat în M.O. nr. 807 din 16.08.2022  

10. OME 4403 din 04.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
național al calificărilor, publicat în M.O. nr. 809 din 17.08.2022 

11. OME nr. 4517 din 10.08.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Sociologie” în cadrul Școlii Doctorale 
Interdisciplinare, organizată la Universitatea „Transilvania” din Brașov, publicat în M.O. nr. 818 din 19.08.2022 

12. OME 4523 din 10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul 
școlar 2022—2023, publicat în M.O. nr. 824 din 22.08.2022 

13. Decizia nr. 364 din 8 iunie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) 
lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 831 din 24.08.2022 
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14. OME nr. 4721 din 16.08.2022 privind modificarea ?i completarea Metodologiei-cadru de organizare ?i 

desfasurare a examenelor de licenta/diplorna ?i disertatie. aprobata prin OME nr. 3106/2022, publicat In 

M.O. nr. 836 din 25.08.2022 

15. OUG nr. 117 din 26.08.2022 pentru modificarea ;;i completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, 

publicata ln M.O. nr. 845 din 29.08.2022 

16. OMMSS nr. 1348 din 25.08.2022 ?i al presedintelui INS nr. 784 din 29.08.2022 privind modificarea ;;i 

completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin 

OMMFPS, ?i al presedintelui INS nr. 1.832/856/2011, publicate In M.O. nr. 880 din 07.09.2022 

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan 
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Conform condițiilor prevăzute de program, cei patru beneficiari din documentul atașat vor beneficia în anul 
universitar 2022-2023 de cazare gratuită în căminele studențești, masă gratuită la cantinele studențești, 
conform tarifului aprobat de Senatul Universității pentru anul universitar 2022-2023, cu excepția vacanțelor 
și rechizite în valoare de 400 lei. 
 
 

LISTĂ BENEFICIARI 

PROGRAMUL „UNITBV susține performanța” 

 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Admis la facultatea 

1.  BUMBĂCEA V. Anisia - Silvia - Ioana Litere (B) 

2.  GEANĂ M.C. Andrei - Niculae - Marian Matematică și Informatică (B) 

3.  STOIA M.M. Anamaria Construcții (B) 

4.  STOICA I. Andreia - Oana - Maria Psihologie și Științele Educației (B) 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 de evaluare internă în vederea evaluării externe a  
programelor de studii de licență,  
 în anul universitar 2022-2023  

 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Responsabil Termen/ 
perioadă 

Observații/ 
documente 

1.  Stabilirea programelor 
de studii care vor fi 
evaluate  

Senat, 
Prorector cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, 
Prorector cu activitatea didactică, 
Secretar şef universitate, 
DAC, 
Decani  

24.06.2022 
(HCA nr. 48) 
 
28.07.2022 
(HS nr. 37) 
 

HCA, 
HS, 
Listă programe de 
studii  
 

2.  Inițierea procesului de 
evaluare internă a 
programelor de studii de 
licență/masterat 

Consiliu de administrație, 
CEAC-U 

16.09.2022  
(HCA nr 51) 

HCA, 
Calendar, 
Precizări cu privire la 
procesul de evaluare 

3.  Instruirea 
coordonatorilor 
domeniilor de masterat, 
programelor de studii de 
licență, programelor de 
studii de masterat 

CEAC-U,  
DAC 

 
Permanent 
 

Instruiri/ comunicare 
prin e-mail şi telefon 
pe toată perioada 
procesului 

4.  Predarea documentelor 
cu date despre instituție  

 
Șefi servicii/ coordonatori 
structuri suport 
 

12.12.2022 
 

Documente 
actualizate 
(electronic, format 
word şi  pdf cu 
semnătură) 

5.  Actualizarea datelor 
pentru Partea I-a a 
Raportului de evaluare 
internă şi difuzarea 
materialelor comune  

DAC 17.01.2023 Partea I – 
Prezentarea 
instituției (electronic, 
se postează pe 
intranet) 

6.  Elaborarea Rapoartelor Coordonator program de studii, 
CEAC-D 

23.01.2023 Raport evaluare 
internă program de 
studii (electronic) 

7.  Auditul Rapoartelor  CEAC-U, 
Prorector cu activitatea didactică  
DAC 

23.01-
03.02.2023 

Fişe de observații 
(electronic) 
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Nr. 
crt. 

Activitate Responsabil Termen/ 
perioadă 

Observații/ 
documente 

8.  Operarea observațiilor 
formulate de către 
auditori  

Coordonator program de studii de 
licență 

Raport evaluare 
internă (electronic, 
forma finală) 

9.  Reverificarea 
Rapoartelor 

Auditor, 
DAC 

03.02-
10.02.2023 

Fişe de observații 
completate cu 
operarea 
observațiilor 
(electronic) 

10.  Multiplicarea şi legarea 
rapoartelor, verificarea 
CD-urilor 

Bibliotecă, 
DAC 

12.02-
15.02.2023 

Rapoarte evaluare 
internă (letric – 3 
exemplare şi 
electronic pe 
CD/DVD-7 buc.) 

11.  Depunerea rapoartelor 
la ARACIS 

Rector/ Prorector, 
DAC 

20.02.2023 Rapoarte evaluare 
internă (letric - 1 
exemplar şi 
electronic pe 
CD/DVD-3 buc.) 

 

Braşov, 14.09.2022 
 
 

Profesor dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,     Profesor dr. ing. Simona LACHE, 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov  Prorectorul cu internaționalizarea 

universității şi evaluarea calității 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

pentru evaluarea internă instituțională a Universității Transilvania din Braşov                                    
în vederea evaluării externe periodice 

 

Nr. 
crt. 

Activitate Responsabil Termen Observații / Documente 

1.  
 

Aprobarea, de către Senatul Universității, a 
propunerii de înaintare la ARACIS a solicitării 
pentru evaluarea externă periodică a calității 
academice în vederea menținerii acreditării 
Universității Transilvania din Brașov 

Consiliu de administrație/ 
Senat 
Prorector cu internațio-
nalizarea universității şi 
evaluarea calității 

24.06.2022  
(HCA nr. 48) 
 
28.07.2022 
(HS nr. 37) 

Aprobare Consiliu 
administrație 
Aprobare Senat 

2.  Înaintarea către ARACIS a solicitării pentru 
evaluarea externă periodică a calității academice 
în vederea menținerii acreditării Universității 
Transilvania din Brașov 

Rector 
Prorector cu internațio-
nalizarea universității şi 
evaluarea calității 

09.01.2023 Adresa către ARACIS 

3.  Actualizarea documentelor cu date despre 
instituție  

DAC 
Șefi servicii și coordonatori 
structuri suport 

30.01.2023 Documente actualizate 
(electronic, format word şi  
pdf cu semnătură) 

4.  Elaborarea Raportului de evaluare internă 
instituțională  a Universității Transilvania din 
Brașov 

CEAC-U 
DAC 

14.03.2023 Raport evaluare internă 
instituțională 
 

5.  Elaborarea Raportului de evaluare internă 
instituțională a Universității Transilvania din 
Brașov – din perspectiva studenților 

Reprezentanții studenților 
în Senatul Universității 

02.03.2023 Raport evaluare internă 
instituțională – studenți  

6.  Traducerea rapoartelor în limba engleză Facultatea de Litere 22.03.2023 Raport evaluare internă 
EN 
Raport evaluare internă – 
studenți EN 

7.  Multiplicarea şi legarea rapoartelor  Bibliotecă 
DAC 

23.03-
27.03.2023 

Raport evaluare internă 
Raport evaluare internă - 
studenți 

8.  Pregătirea formatului electronic al rapoartelor de 
evaluare internă instituțională/ a programelor de 
studii și încărcarea lor pe site-ul universității 

DAC 25.03-
29.03.2023 

 

9.  Depunerea rapoartelor  la ARACIS Rector/ Prorector 
DAC 

30.03.2023  

Braşov, 14.09.2022 

Profesor dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,     Profesor dr. ing. Simona LACHE, 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov  Prorectorul cu internaționalizarea 

universității și evaluarea calității 
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Calendarul de desfășurare a competiției PA-MERAS 

PREMIUL ANULUI – MOBILITATEA ERASMUS+ 
 
03.10-31.10.2022 înscrierea candidaților la competiție, prin depunerea/ trimiterea prin poștă 

a dosarelor de candidatură la Registratura universității; 
01.11-11.11.2022 analiza dosarelor de candidatură; 
14.11.2022  anunțarea rezultatelor selecției pe site-ul universității; 
15.11.2022  depunerea contestațiilor, care pot viza doar vicii de procedură; 
16.11.2022  anunțarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, pe site-ul universității. 
 
Candidații ineligibili/ dosarele de candidatură incomplete sau depuse după data limită de înscriere 
nu vor intra în competiție. 
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Cuantumurile burselor studenților pentru anul universitar 2022 – 2023: 
 

- Burse pentru stimularea performanței științifice: 
- Bursa de performanță științifică: 1500 lei/lună; 
- Bursa de merit: 900 lei/lună; 
- Bursa parțială de merit: 630 lei/lună.  

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

- Burse speciale: 
- Bursa pentru performanțe cultural-artistice: 950 lei/lună; 
- Bursa pentru performanțe sportive: 950 lei/lună; 
- Bursa pentru activități extra-curriculare de voluntariat: 950 lei/lună; 
- Bursa STUDENT CAMPS STAR (SCS): SCS tip 1 - 1900 lei/lună, SCS tip 2 – 1500 lei/lună, 

SCS tip 3 – 1100 lei/lună; 
- Bursa pentru membrii studenți ai comitetelor de cămin: 600 lei/lună. 

- Burse acordate din venituri proprii:  
- Bursa de excelență Transilvania: 2500 lei; 
- Bursa Casa Sf. Iosif: 600 lei/lună; 
- Bursa internship Student-campus: 500 - 1500 lei/lună; 
- Bursa Transilvania Academica Scholarship (TAS): 800 lei/lună; 
- Bursele Fii în centru!, max. 30% din valoarea proiectului, pentru minim 3 studenți ai echipei de 

implementare, max. 2000 lei/lună/student, max. 12 luni. 
- Bursa – Mobilitatea anului Erasmus +: 1000 lei; 
- Bursa Șeful promoției: 1000 lei. 

- 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 + 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. 

- b). pentru perioade mai mari de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară, suma acordată va fi 
150 lei. (ex 1: 15 zile de mobilitate: 300 lei x 15 zile + contravaloarea transportului în funcție 
de distanță; ex. 2: 20 zile de mobilitate: (300 lei x 15 zile) + (150 lei x 5 zile) + contravaloarea 
transportului în funcție de distanță);  
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Tarife cazare în căminele studențești, anul universitar 2022 - 2023 

 

1. Cameră 2 locuri, grup sanitar comun. 
a) Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate 

de la buget: 405 lei/lună/persoană 
b) Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți 

străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități 
(Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini 
necomunitari pe cont propriu valutar: 590 lei/lună/persoană 

c) Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament 
familial, Studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, 
șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul 
programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor 
Consiliului de administrație: gratuit 

d) Studenți străini bursieri ai Statului Român, Studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre 
didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): 280 lei/lună/persoană 

 

2. Cameră 2 locuri, grup sanitar propriu. 
a) - 420 lei/lună/persoană,  b) – 605 lei/lună/persoană, c) – gratuit, d) – 300 lei/lună/persoană 

 

3. Cameră 3 locuri, grup sanitar comun. 
a) - 395 lei/lună/persoană,  b) – 585 lei/lună/persoană, c) – gratuit, d) – 285 lei/lună/persoană 

 

4. Cameră 3 locuri, grup sanitar propriu. 
a) - 415 lei/lună/persoană,  b) – 600 lei/lună/persoană, c) – gratuit, d) – 290 lei/lună/persoană 
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5. Cameră 4 locuri, grup sanitar comun. 
a) - 390 lei/lună/persoană,  b) – 575 lei/lună/persoană, c) – gratuit, d) – 270 lei/lună/persoană 

 
6. Cameră tip modul, 8 locuri (4+4), grup sanitar propriu. 

a) - 410 lei/lună/persoană,  b) – 590 lei/lună/persoană, c) – gratuit, d) – 295 lei/lună/persoană 
 

7. Camere în regim hotelier C16 (tarife fără TVA): 
- Cameră dublă twin (2 persoane) : 110 lei/noapte 
- Cameră dublă, în regim de single: 90 lei/noapte 
- Apartament: 150 lei/noapte 

 

ALTE CAZĂRI: 

- Cazări ale studenților în perioada 1 august – 30 septembrie 2023:  
590 lei/lună/persoană, indiferent de cămin 

- Cazări ale studenților în perioada examenelor restante, septembrie 2023:  
50 lei/noapte, indiferent de cămin 

- Cazări în perioada examenului de admitere la facultate (valori fără TVA): 
80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin 

- Acțiuni ale organizațiilor studențești legal constituite la nivelul Universității Transilvania 
(valori fără TVA): 
40 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin 

- Cursuri de vară, școli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-
artistice, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități (valori fără TVA): 
80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin 

 

NOTĂ: în situația camerelor cu două locuri, ocuparea acestora de o singură persoană, la cerere și în 
condiții justificabile, presupune achitarea lunară a tarifului complet (pentru 2 persoane) 
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Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale 
 

A. Informare 
 
Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bd.Eroilor nr.29, jud. Braşov, tel. 0268 410525/0268 
413000, reprezentată prin rector prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, este operator de date cu caracter 
personal în scopul declarat evidență angajați, situații angajați, comunicări publice conform legislației pr ivind 
proprii angajați (sper exemplu declarații de avere, informații publice conform Legii nr.544/2001, etc.) şi raportări 
angajați (inclusiv raportări privind diferite mobilități/deplasări în interes de serviciu), precum şi concursuri 
angajare. 
 
În conformitate cu prevederile actuale ale legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, inclusiv cu cele ale Regulamentului UE nr.2016/679, 
Universitatea Transilvania din Braşov prelucrează Datele cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și 
în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 
 
Prin Date cu caracter personal înțelegem orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă. Aceste informații pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numărul de telefon, situație 
socială, imagine, stare de sănătate şi orice alt fel de informație necesară în legătură cu individualizarea și evidența 
angajaților şi candidaților la concursurile de angajare. 
 
Datele cu caracter personal se pot comunica între Universitatea Transilvania din Braşov şi alte instituții ori 
organisme publice din domeniul educației, asigurărilor sociale, asigurărilor de sănătate, autorităților fiscale, care 
pot folosi informația în scopuri privind drepturile angajaților. 
 
Datele dvs. sunt necesare pentru alcătuirea dosarului dvs. personal în cadrul Universității Transilvania din Brașov 
(conform procedurilor de concurs pentru posturile vacante datele şi actele depuse în faza de concurs vor fi 
preluate şi prelucrate în cadrul dosarului personal după semnarea contractului de muncă) şi vor fi totodată 
prelucrate şi în următoarele scopuri: 

- pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație şi cultură, în sensul inițierii şi 
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi UNITBV;  

- în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu angajații/salariații, prin intermediul poştei electronice, 
pentru comunicarea operativă şi eficientă a informațiilor necesare derulării raporturilor de muncă dintre 
dumneavoastră şi UNITBV.  

- în vederea arhivării datelor dvs. și al păstrării documentelor şi a tuturor adeverințelor şi informațiilor pe 
care le veți furniza în urma derulării raporturilor contractuale cu UNITBV. 

- recrutarea, selectarea, evaluarea personalului angajat al universității; 
- ținerea evidenței dosarelor de personal ale angajaților UNITBV și arhivarea acestora; 
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- înregistrare informațiilor contabile în vederea efectuării plăților către angajați. 
- auditarea activităților derulate în instituția noastră sau în colaborare cu aceastași verificările efectuate de 

organe cu atribuții de control ale statului, în deplină conformitate cu prevederilor legale în vigoare 
- în realizarea altor activități specifice domeniului de activitate al UNITBV şi/sau activități derulate sub 

egida UNITBV. 
Totodată, la finalizarea raportului de muncă, indiferent de motiv, informațiile colectate de către Universitate vor fi 
anonimizate și vor putea fi folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea 
deciziilor managementului instituției, pentru o perioadă de 50 ani, respectiv vor fi folosite astfel cum au fost 
colectate în cazul raportărilor către alte autorități/instituții din domeniul asigurărilor sociale ale angajaților. 
 
În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi: de a fi informat de acces la 
propriile date, de intervenție asupra datelor personale, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale prin 
înaintarea unei cereri scrise datată şi semnată Universității Transilvania din Braşov, de a vă  adresa justiției.  
Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea şi derularea raportului 
de muncă, implicit semnarea contractului individual de muncă, nefurnizarea datelor, respectiv refuzul de 
prelucrare făcând imposibilă încheierea/derularea raportului de muncă conform art.6 şi art.7 din Regulamentul 
UE nr.2016/679.  
 
Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 
acestuia, însă retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate conduce la 
denunțarea unilaterală a raporturilor contractuale care vor fi în vigoare la acel moment, dacă din motive reale și 
obiective acestea nu mai pot fi derulate ca urmare a retragerii consimțământului. De asemenea, ați luat la 
cunoștință că beneficiați de dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal.  
 

B. Declarație 
 
Având în vedere informarea de mai sus, prin acceptarea prezentei declarații de consimțământ prin semnare 
olografă, subsemnatul/ subsemnata (nume, prenume)  ........................................…………………. identificat(ă) prin CNP 
………………………. confirm faptul că am fost informat că datele proprii cu caracter personal urmează să fie stocate, 
prelucrate şi utilizate în condițiile Legii educației naționale nr.1/2011 declar ca am fost informat cu privire la 
acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, că am înțeles şi că mi-a fost 
explicat în termeni uzuali, scopul prelucrării viitoare a datelor mele cu caracter personal, și că sunt de acord prin 
semnarea prezentei informări cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către operatorul UNITBV astfel 
cum a fost specificat în prezenta informare. 
 
SEMNĂTURĂ ...................................................... 
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Cerere de pseudonimizare  
conform Regulamentului UE nr.2016/679 în vederea prelucării datelor personale în documentele postate pe site-
ul public al Universității ca obligație impusă conform procedurilor privind transparența instituțională 
 
Subsemnatul/subsemnata …............................................…, angajat(ă) la Universitatea Transilvania din Brașov, având 
în vedere datele personale de la dosarul personal şi luând la cunoştință politica Universității privind transparența 
instituțională 
 
Având in vedere prevederile Regulamentului UE nr.2016/679 privind dreptul la pseudonimizare, respectiv 
eliminarea numelui, prenumelui și a inițialei tatălui (sau a oricăror alte date personale care ar face posibilă 
identificarea persoanei) de pe documentele care vor fi făcute publice (precum situații instituționale postate pe 
intranet, raportări privind activitatea Universității, etc.),  
 
Solicit pseudonimizarea datelor personale cu privire la comunicarea publică pe site-ul Universității, sens în care 
înțeleg ca subsemnatul/subsemnata să fiu asociat(ă) cu un număr personal alocat în acest scop. 
 
 
 
Data    Nume si Prenume 
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BCA 27.07.2022 

 
 
1. Serviciile Administrare Patrimoniu, Cămine și Cantine - restaurant, vor întocmi planul pentru 

serviciul de permanență privind supravegherea și întreținerea spațiilor de învățământ, a 
căminelor și cantinelor în perioada vacanței de vară, până în 29.07.2022. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine-restaurant, Șeful Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Directorul General Administrativ 

 
 
 

BCA 02.08.2022 
 

1. Se suplimentează cu 10 burse numărul de burse aprobate în cadrul programului „Transilvania 
Academica Scholarship” 2022. BCI va aduce la cunoștința beneficiarilor selectați pe lista de 
rezerve informațiile necesare parcurgerii procedurii de admitere la studii. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 

 
 
 

BCA 03.08.2022 
 

2. Se aprobă acordarea a 4 granturi de studii în condiții similare TAS pentru 4 studenți nord-
coreeni. Cele 4 burse vor fi acordate la următoarele programe de masterat:  
2 la programul Ecodesign de mobilier și restaurare,  
1 la programul Politici contabile, audit și sisteme de gestiune (SEAA),  
1 la programul Studii lingvistice pentru comunicare interculturală. 

Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 
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BCA 23.08.2022 
 

1. Se aprobă implicarea Universității prin Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane în 
proiectul Competiția Sportivă Internațională Veraflor's Cup Ediția a 2-a, proiect finanțat și de 
Consiliul Județean, sens în care se vor disemina materiale de prezentare și informare despre 
competiție în spațiile universității până la data de 15.11.2022. Conținutul materialelor va fi 
transmis înainte de diseminare Prorectoratului cu Relațiile Publice, iar spațiile vor fi stabilite de 
comun acord cu Serviciul Administrare Patrimoniu. 

Răspund: Șef Serviciu administrare Patrimoniu, Director General Administrativ, Decanul Facultății 
de Educație Fizică și Sporturi Montane, Rectorul 

 
2. Se avizează solicitarea firmei care va edifica lucrarea Cămine - str. Iuliu Maniu în cadrul 

proiectului susținut de Ministerul Lucrărilor Publice (conform aprobărilor anterioare) în vederea 
predării terenului necesar în regim comodat pentru organizare șantier, în limitele propuse de 
Direcția General Administrativă conform referat nr.11580/23.08.2022, cu plata utilităților 
consumate de către firma constructoare. Se va comunica spre aprobare finală Senatului 
Universității. 

Răspund: Directorul General Administrativ, Compartimentul Juridic, Rectorul 
 

3. Se aprobă organizarea unei excursii de schimb de experiență, la o universitate din Europa sau 
SUA, în a doua jumătate a lunii octombrie 2022, pentru absolvenții de licență 2022 - șefi de 
promoție, care continuă studiile (sunt admiși) la programele de masterat din cadrul 
Universității Transilvania. Toate cheltuielile ce privesc deplasarea (cazare, diurnă, transferuri 
aeroporturi și transferuri interne, taxe de viză și cheltuieli de transfer la ambasadă, asigurări 
medicale de călătorie) vor fi suportate din veniturile universității. 

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

 

BCA 30.08.2022 
 

1. Se aprobă solicitarea de invitare prin programului Guest at Transilvania University, a Geoffrey 
Padron Monzon, Director Departament Informatica în cadrul Universității de Medicină din 
Havana, în perioada 16-26 septembrie 2022, potrivit referatului nr. 11890/30.08.2022. 

Răspund: Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității, Rectorul 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

  
Anexa 8 

 Nr. 51 din 16 septembrie 2022 
 

 
 

BCA 07.09.2022 
 

1. Se supune aprobării Senatului universității regulamentul revizuit pentru Burse și alte forme de 
sprijin material (Anexa 1) valabil începând cu 1 octombrie 2022. 

Răspund: Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

2. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se constituie 
Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2022-2023, având următoarea 
componență: 
• Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte 

Prorector cu studenții şi legătura cu mediul economic 
• Ing. Mihaela Alina POPESCU – vice-preşedinte, secretar şef universitate 
• Conf. dr. Roxana MATEFI – membru, Prodecan Facultatea de Drept 
• Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 
• Jr. Adrian MANEA – membru 
• Alexandra Ioana RUCSANDA (Facultatea de Medicină) – membru, student senator 
• Andeea MANOILĂ (Facultatea Matematică-Informatică) – membru, student senator 
• Jr. Doina CHELARU – secretar 

Răspund: Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

3. La nivelul fiecărei facultăți se va constitui Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 
material, pentru anul universitar 2022 – 2023, cu aprobarea Biroului Consiliului facultății. Conform 
Regulamentului de burse, comisiile de la nivelul facultăților vor fi formate din prodecanul cu 
studenții, secretarul şef şi 2-3 reprezentanți ai studenților (dintre care, preferabil cel puțin un 
student senator). În acest sens, facultățile vor transmite componența comisiilor la Prorectorul 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: 26.09.2022 
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4. Studenții șefi de promoție (proveniți de la licee, respectiv absolvenți de studii de licență și în 
prezent studenți la programele de masterat) și cei care au obținut nota 10 la bacalaureat 
admiși în anul I - la programele de studii ale Universității Transilvania, vor avea la dispoziție 
(numai pentru perioada studiilor) la începutul anului universitar 2022 - 2023 câte un laptop și 
vor beneficia pe parcursul acestui an (exceptând vacanțele) de cazare gratuită în cămine 
(conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești) și de o masă de 
prânz gratuită la cantinele studențești, în valoare maximă de 18 lei/zi. Menținerea acestor 
beneficii (cazare și masă) în anii următori este condiționată de obținerea unei medii generale 
anuale de minim 9. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Secretarul șef al universității, 
Șeful serviciului achiziții, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

5. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu studenții următoarele liste și documente:  
• Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență și masterat din postura de șef de 

promoție; 
• Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență care au obținut media 10 la 

examenul de bacalaureat; 
• Actele doveditoare pentru studenții din anul I (licență și masterat) din care să reiasă 

calitatea de șef de promoție, respectiv nota 10 la bacalaureat (pentru licee, șeful de 
promoție este elevul cu cea mai mare medie din an); 

• Listele cu studenții de an mai mare, admiși din postura de șef de promoție sa cu 10 la 
bacalaureat, care au obținut media minim 9 la finalul anului universitar 2021 – 2022. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Decanii facultăților, Prorectorul 
cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

Termen: 26.09.2022 

6. În data de 3 octombrie 2022 (luni) se va organiza evenimentul – Student Login – destinat 
studenților din anul I. Evenimentul va avea loc în curtea interioară a Colinei Universității 
(adiacentă corpurilor C, D, E) începând cu ora 17:00. Cheltuielile aferente vor fi suportate din 
venituri proprii ale universității și din alte surse atrase. 

Răspund: Membrii Biroului de Imagine, Directorul general-administrativ, Prodecanii cu 
studenții ai facultăților, Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 
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