
IIRII Universitatea
Transilvania
din Brasov,

HOTARAREA CONSILlULUI
DE ADMINISTRATIE,

Nr. 05 din 11 mai 2020

1. Se propune Senatului spre aprobare modificarea punctului C, paragraful 5.2
din Anexa 1 a Regulamentului de burse ~i alte forme de sprijin material, astfel:
5.2 Bursele speciale se pot atribui pentru intreg anul universitar, incepand cu
data atribuirii prin concurs la nivelul Universitatii Transilvania din Brasov (5.1 a,
b. C), in urma selectiei membrilor studenti ai comitetelor de carnin (5.1 d), in
urma selectiei membrilor student: ai grupurilor de lrnbunatattre continua (5.1
e) sau in urma finalizarii proiectelor Noi dezvoltarn universitatea (5.1 f).
Raspund- Prorectorul cu studeruii st legatura cu mediul economic ~i socio-
cultural, Rectorul

Anexa 1
HotararileBiroului
Consiliuluide
Adrninistratie

2. Incepand cu data de 13.05.2020 se pot efectua cheltuieli din cota de regie
aftata la dispozitia directorilor de proiecte pentru anul 2019, respectiv 30%din
regia anului 2019, calculate pentru suma incasata,
Raspund- Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu ectivitetee de
cercetare ~tiin,tifica~i informatizarea, Rectorul

3. Seaproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 1).

l.egislatie

Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. HG nr. 327 din 23.04.2020 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat ~i pentru

Invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2020-2021, publicata In MO nr.345/29.04.2020;

2. OANOFM nr.389 din 27.04.2020 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea
Fortei de Munca nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1)
lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile
libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de Invatamant, publicat In MO
nr.351/30.04.2020;

3. OUG nr.58 din 23.04.2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de Invatamant publlcata In
MO nr.358/05.05.2020;

4. OUGnr.59 din 30.04.2020 pentru stabilirea unor rnasun suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei

epidemiologice determinate de raspandlrea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata In MO nr.358/05.05.2020;

5. OMEC nr.4205 din 06.05.2020 pentru modificarea ~i completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii In
ciclurile de studii universitare de licenta, de master ~i de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale ~i
cercetarii stiintiflce nr. 6.102/2016, publicat in MO nr.372/08.05.2020;

6. OMEC nr.4206 din 06.05.2020 privind luarea unor rnasuri In domenlul lnvatarnantului superior din Romania, publicat In
MO nr.372/08.05.2020;

7. HG nr. 297 din 09.04.2020 privind domeniile ~i programele de studii universitare de master acreditate ~i nurnarul maxim
de studenti ce pot fi scolarlzatl In anul universitar 2020-2021, publicata In MO nr.372/08.05.2020;
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