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1. În vederea pregătirii documentației pentru evaluarea externă periodică a 
domeniilor de doctorat, se constituie comisiile de validare a punctajelor 
CNATDCU din cadrul facultăților, cu următoarea componență: prodecanul 
responsabil cu activitatea de cercetare, directorul/directorii de departament, 
coordonatorul domeniului de doctorat. Comisiile vor valida punctajele 
CNATDCU raportate de conducătorii de doctorat. 
Răspund: membrii Consiliului de Administrație 

 

2. Se aprobă lista directorilor de proiecte desemnați pentru depunerea și 
implementarea proiectelor in cadrul competiției FDI 2021 (Anexa 1). 
Răspund: membrii Consiliului de Administrație, Prorectorul cu activitate de 
cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 

3. Se supune spre aprobarea Senatului calendarul activităților didactice de la 
programul pregătitor de limba română  pentru studenții internaționali în 
anul universitar 2021-2022, conform anexei 2.  
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 

4. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente din cadrul Sistemului 
de Management al Calității: 1- „Derularea mobilităților de predare ale cadrelor 
didactice din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului 
Erasmus+”; 2- „Derularea mobilităților de formare ale personalului didactic şi 
administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului 
Erasmus+”. Materialele sunt disponibile pe intranet.  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

5. Se aprobă programul de burse: „Burse doctorale pentru absolvenți internaționali ai 
UNITBV” / „Doctoral grants for UNITBV international graduates”. Bursa va include 
acoperirea taxelor de școlarizare (inclusiv taxele de admitere/ finalizare a studiilor); 
cazarea gratuită în căminele universității pe tot parcursul anului universitar (12 luni), 
o alocație lunară pentru cheltuieli de subzistență (12 luni, anual) în cuantum stabilit 
pentru fiecare an universitar de către Consiliul de administrație, și decontarea 
cheltuieli lor ocazionate de obținerea permisului de ședere (taxe consulare și 
contravaloarea permisului). Decontarea acestor cheltuieli se realizează pe bază de 
cerere individuală, cu anexarea documentelor justificative. Cheltuielile de deplasare 
sunt suportate de către candidat/ candidată. Pentru anul universitar 2021-2022, 
cuantumul alocației lunare pentru cheltuieli de subzistență este de 1.000 lei. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 

Anexa 1 
Directorii proiecte 
pentru competiția FDI-
2021 
 
 
Anexa 2 
Calendarul activităților 
didactice de la 
programul pregătitor 
de limba română în 
anul universitar 2021-
2022 
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6. Se supun Senatului spre aprobare Taxele de studii pentru studenții 
internaționali din țări terțe UE valabile în anul universitar 2021-2022, Anexa 3. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității, Rectorul 
 

7. Se solicită facultăților minim 10 propuneri de lucrări (facultățile de Inginerie, 
Matematică - informatică și Științe economice), respectiv 5 (celelalte facultăți) 
pentru înscrierea în programul Conferinței AFCO 2021. De asemenea, se solicită 
SDI înscrierea la secțiunea dedicată doctoranzilor a minimum 20 de lucrări. 
Propunerile (titlul/autorii/coordonatorul/secțiunea) vor fi înscrise pe site-ul 
conferinței AFCO 2021 (http://afco.unitbv.ro) și trimise prin e-mail la Biroul de 
relații cu mediul economic (brme@unitbv.ro).  
Termen: 15.04.2021. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
8. Universitatea Transilvania din Braşov va premia cele mai bune lucrări 

prezentate la evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2021. Se va 
acorda minim un premiu pe secțiune (proporțional cu numărul de lucrări 
prezentate) şi un premiu special – Marele Premiu AFCO 2021. Cheltuielile 
privind premiile vor fi suportate din venituri proprii şi din sponsorizări. 
Răspund: Șeful Serviciului achiziții, Directorul economic, Prorectorul cu 
Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
9. Toți coordonatori proiectelor Fii în centru au obligația de a înscrie proiectele la 

evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2021, la secțiunea proiecte 
de echipă.  
Termen: 15.04.2021. 
Răspund: Coordonatorii studenți ai proiectelor Fii în centru, Prorectorul cu 
Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 4). 
 

Anexa 3 
Taxele de studii pentru 
studenții internaționali 
din țări terțe UE pe 
anul universitar 2021-
2022 
 
Anexa  4 

Hotărâri BCA 
 

 
Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OME nr. 3235/93 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor  
cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.O. nr. 122 din 05.02.2021; 
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2. HG nr. 35 din 10.02.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei lncepand cu data de

12.02.2021, precurn si stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 140 din 11.02.2021;

3. OUG nr. 8 din 18.02.2021 privind unele rnasuri fiscal-bugetare, precurn si pentru rnodificarea si completarea

unor acte normative, publicata in M.O. nr. 168 din 18.02.2021; actul normativ-administrativ prevede

neacordarea voucherelor de vacanta. respectiv introduce prevederi referitor la facilitati transport (tarif redus

cu 50%)pentru studentii pana la 26 de ani si referitor la autorizarea universitatilor ea,pentru creditele bugetare

din sold la finantarea de baza. pentru sumele rarnase neconsumate ~i reportate din anii precedenti la

obiectivele de investitii noi, precum ~i pentru sumele rarnase necheltuite din investitii finalizate, sa le

redistribuie pentru obiective de investitii noi, pentru obiective de investitii in continuare, precum ~i alte

cheltuieli de natura investitiilor, Sumele rarnase in sold pentru facilitati transport studenti pot fi utilizate in

anii urrnatori ~i pentru acordarea de burse pentru studenti:

4. OUGnr. 13 din 24.02.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;;i a Legii

Contabilitatli nr. 82/1991, publicata in M.O. nr. 197 din 26.02.2021;

5. OME nr. 3322 din 24.02.2021 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale

care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2021,

publicatin M.O. nr. 208 din 02.03.2021;

6. OUGnr. 14 din 03.03.2021 pentru rnodificarea sl completarea OUG nr. 194/2002 privind regirnul strainilor In
Romania, publicata in M.O. nr. 223 din 04.03.2021; actul normativ-administrativ elirnina pentru studentii

bursieri ai institutiilor de invatamant superior a obligativitatea platii taxei de studii pentru un an in avans ;;i a

dovezii mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantatin plata,

lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

7. OME nr. 3459 din 06.03.2021 ;;i OMS nr. 280 din 06.03.2021 privind rnodlflcarea si completarea OME;;i OMS

nr. 3235/93/2021 privind aprobarea rnasurilor de organizare a activitatii in cadrul unltatllor/institutiilor de

invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea lmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2,

publicatin M.O. nr. 228 din 06.03.2021;

8. OME nr. 3321 din 24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru

finantarea de baza ;;i finantarea suplirnentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania,

pentru anu12021, publicatin M.O. nr. 233 din 08.03.2021.
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