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1. Începând cu data de 25.06.2021 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflată 
la dispoziția directorilor de proiecte pentru anul 2020, respectiv 30% din regia 
anului 2020, calculată pentru suma încasată. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de 
cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se aprobă componența comisiilor și colectivelor responsabile de organizarea și 
desfășurarea admiterii 2021 (ordin III) (Anexa 1). 
Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul 

 

3. Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de finalizare a studiilor 
pentru promoția 2021 la Facultatea de Medicină (Anexa 2 și Anexa 3). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al 
Calității: 41. „Derularea mobilităților de studiu pentru studenții din Universitatea 
Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+” – procedură revizuită; 
4.2. „Derularea mobilităților de practică pentru studenții din Universitatea 
Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+” – procedură revizuită. 
Materialele sunt disponibile pe intranet.  
Răspund: Coordonatorul de proces, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

5. Se aprobă lista candidaților selectați în cadrul aplicației 2021 a Programului de 
burse doctorale pentru absolvenți internaționali ai UNITBV / „Doctoral grants 
for UNITBV international graduates”, Anexa 4. 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea și informatizarea, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Directorul CSUD, Rectorul 
 

6. Joi, 24.06.2021, în cadrul Galei Șefilor de promoție ai Universității Transilvania - 
ediția 2021, vor fi premiați și autorii celor mai apreciate lucrări prezentate la 
Sesiunea cercurilor științifice studențești – ediția 2021 (o lucrare/facultate). 
Premiile vor fi susținute financiar, atât de universitate cât și de sponsorizări. 
Răspund: Prodecanii cu studenții ai facultăților, Coordonator SAPA, Directorul 
economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, 
Rectorul 
 

7. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 5). 

Anexa 1 
Componența comisiilor 
și colectivelor respon-
sabile de organizarea și 
desfășurarea admiterii 
2021 
 
Anexa 2, 3 
Comisiile de finalizare a 
studiilor pentru 
promoția 2021 la 
Facultatea de Medicină 
 
Anexa 4 
Lista candidaților se-
lectați în cadrul aplica-
ției 2021 a Programului 
de burse doctorale 
pentru absolvenți 
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Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. HG nr. 636 din 10.06.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 12.06. 2021, precum -:;istabilirea

masurilor care se aplka pe durata acesteia pentru prevenirea -:;icombaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 586

din 10.06.2021.

2. OMC nr. 3107 din 03.06.2021 ?i OMS nr. 851 din 11.06.2021 privind modificarea ?i completarea anexei la OMC si OMS nr.

3245/1805/2020 privind rnasurile pentru prevenirea contarninarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 ?i pentru asigurarea desfasurar!i

activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii, publicate in M.O. nr. 589 din 11.06.2021.

3. OMS nr. 793 din 04.06.2021 privind modificarea anexei nr. Ila OMS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de

studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti ?i farrnacisti, precum ?i a Normelor metodologice

de organizare ?i desfasurare a acestora, publicat in M.O. nr. 603 din 17. 06.2021.

4. OMTS nr. 395 din15.06.2021 -:;iOMS nr. 930 din 16.06.2021 privind modificarea anexei nr. 7 la OMTS?i al OMS nr. 310/708/2021 pentru

aprobarea regulamentelor privind conditiile necesar a f respectate pentru accesulin bazele sportive, in vederea practicarii sporturilor

individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber, pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite ?i in

aer liber din Romania, in vederea desfasurarii activitatilor sportive in spatu inchise, desfa?urarii actlvitatllor de pregatire fizica in sali de

fitness ?i aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, publicate in M.O. nr. 603 din 17.06.2021.

5. OME nr. 3993 din 16.06.2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din invatamant, prevazute in Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicat in M.O. 605 din 17.06.2021.

6. OMCID nr. 101 din 07.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare ?i Inovare, precum -:;ia cornponentei nominale a acestuia, pentru un mandat de cel mu It doua luni, publicat in M.O. nr. 614 din

22.06.2021.

7. Lege nr. 64 din 18.06.2021 privind acceptarea Conventiei globale pentru recunoasterea calificarilor din invatamantul superior, adoptata

la Paris la 25.11.2019, Decretul nr. 705 din 18.06.2021 pentru promulgarea LG nr. 64 din privind acceptarea Conventiei globale pentru

recunoasterea calificarilcr din invatamantul superior, adoptata la Paris la 25.11.2019, publicate in. M.O. 615 din 22.06.2021.

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan
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