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1. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021 - 2022 are loc în data de 
01.10.2021, începând cu ora 10:00, în curtea interioară a Colinei Universității, 
strada Universității nr. 1. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului înființarea bursei speciale ocazionale 
„Responsabilitate civică”, pentru anul universitar 2021-2022, în valoare de 
250 de lei, pentru studenții care s-au vaccinat până la data de 30.10.2021 
(pentru vaccinurile a căror schemă include două doze cel puțin cu prima doză de 
vaccin) Bursa nu se cumulează cu facilitatea de reducere a taxei de cămin 
aprobată prin punctul 11 din HCA nr 30 din 10.09.2021. Bursele vor fi acordate 
conform Instrucțiunii privind acordarea bursei, care va fi comunicată pe intranet.  
Finanțarea se va realiza din fondul de burse, precum și din veniturile proprii. 
Răspund: Decanii Facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural,  Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

3. Se supune aprobării Senatului versiunea revizuită a Regulamentului privind 
obținerea atestatului de abilitare în Universitatea Transilvania din Brașov 
(Anexa 1). 
Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
4. Se supun aprobării Senatului planurile de învățământ ale tuturor programelor 

de licență, masterat și doctorat derulate în anul universitar 2021-2022. 
Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, 
Directorul SDI, Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul 
cu activitatea didactică, Rectorul 
 

5. Se supun aprobării Senatului Statele de funcții ale departamentelor din 
universitate, Statul de funcții al SDI, Statul de funcții pentru activități 
suplimentare, Statul de funcții al CIDIFR și Statul de funcții al CFC. 
Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, 
Directorul SDI, Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul 
cu activitatea didactică, Rectorul 
 

6. Se supune aprobării Senatului redistribuirea în Universitate a locurilor 
finanțate de la buget neocupate în sesiunile de admitere iulie și septembrie 
2021 (Anexa 2). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
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7. Se supune aprobării Senatului redistribuirea în Universitate a locurilor 
finanțate de la buget disponibile în anii de studii II-IV (Anexa 3). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
8. Conform Regulamentului de burse, se vor acorda burse speciale următorilor stu-

denți componenți ai diferitelor grupuri administrative de la nivelul universității: 
I. Activități Transilvania Star Group (Dezvoltare și mentenanță - procese 
cazare și oglinda căminelor, plata online, aplicația Student@UNITBV, aplicația 
de lichidare, relația cu mediul economic, gestiunea sălilor etc.): 

- Ana Roman – Sociologie și comunicare III, bursă Student Star tip 1; 
- Andrei Curta – MI, Masterat II, bursă Student Star tip 1; 
- Cristina-Gabriela Gavrilă – MI III, bursă Student Star tip 1; 
- Andrei Pascale – MI III, bursă Student Star tip 2; 
- Mihnea Huțuțui – IESC III, bursă Student Star tip 2; 
- Leon Hagiu – DPM IV, bursă Student Star tip 2; 
- Ciprian Goia – IESC III, bursă Student Star tip 2; 
- Robert Hărdărean – IESC III, bursă Student Star tip 3; 
- Victor Aldica – IESC III, bursă Student Star tip 3; 

II. Activități Radio Campus Transilvania: 
- Adrian Barbu – IESC, Masterat I, bursă Student Star tip 2; 
- Alexandru Gheorghe – IESC, Masterat II, bursă Student Star tip 3; 

III. Activități de amenajare și decorare baze didactice: 
- Adrian-Florin Florea – SV, Master II, bursă Student Star tip 2; 

IV. Activități administrative ICDT și activități în cadrul Biroului de comunicare: 
- Nicușor Amarie – IESC, bursă Student Star tip 3 

V. Activități administrative în cadrul SDI: 
- Octavian Niculescu – MI, bursă Student Star tip 3 

Studenții bursieri mai sus menționați vor prezenta la finalul fiecărei luni 
rapoarte de activitate evaluate și aprobate de structurile care au făcut 
propunerile de burse. Aceste rapoarte vor fi trimise la Compartimentul Burse 
– Rectorat (Daniela Cojocaru) în perioada 24 – 28 a fiecărei luni. Acordarea 
burselor este condiționată îndeplinirea sarcinilor administrative, respectiv de 
prezentarea și avizarea rapoartelor de activitate. 
Răspund: Secretarul-șef al universității, Directorul economic, Directorul General-
administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural,  Rectorul 
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IIRII Universitatea
Transilvania
din Bra~ov

HOTARAREA CONSILlULUI
DE ADMINISTRATIE,

9. In eompletarea HCA nr. 27/ 09.06.2021 - pet. 2 ;;i in eonformitate eu

solieitarea Facultatii de Stiinta ;;i ingineria materialelor, se supune aprobarii

Senatului propunerea de includere a programului de studii ,,~tiinta

materialelor" in lista programelor de studii care vor parcurge procesul de

evaluare externa in anul universitar 2021- 2022.

Raspund Prorectoru/ cu intema,tiona/izarea universitJ,tii ~i eva/uarea ca/itJ,tii,Rectoru/

10. Se supune aprobani Senatului lnfiintarea Biroului de Digitizare, in cadrul Scolii

Doetorale Interdiseiplinare, prevazut cu 2 posturi vaeante.

Raspund Directoru/ SDI, Prorectoru/ cu activitatea de cercetare ?tiin,tifica ?i

informatizarea, Prorectoru/ cu re/a,tii/e pub/ice, Rectoru/

11. Se reconfirrna coordonatorii structurilor suport din universitate din Anexa 4.1,

incepand cu data de 01.10.2021.

Raspund Prorectoru/ cu re/a,tii/e publice, Rectoru/

Anexa4
Coordonatorii

structurilor suport

12. Se aproba coordonatorii structurilor suport din universitate din Anexa 4.2,

incepand cu data de 01.10.2021.

Raspund Prorectoru/ cu re/a,tii/e pub/ice, Rectoru/

l.egislatie

Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OMCID nr. 461 din 03.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare ~i recunoastere de catre Consiliul National al Cercetarii

Stiintifice a caracterului stiintific al lucrarilor elaborate de catre persoane private de libertate prin decizie judecatoreasca definitiva,

publicatin M.O. 912 din 23.09.2021;

2. HG nr. 1015 din 23.09.2021 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 31a HG nr. 932/2021 privind prelungirea starf de alerta

pe teritoriul Rornaniei lncepand cu data de 10 septembrie 2021, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru

prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publlcata in M.O. nr. 913 din 23.09.2021;

3. OMS nr. 1909 din 23.09.2021 ~i OCNAS nr. 856 din 13.09.2021 privind modificarea ~i completarea OMS ~i al presedintelui CNAS nr.

1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical ~i a instructiunilor privind utilizarea ~i modul de

completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indernnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de

sanatate ~i din sistemul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, publicate in M.O. nr. 913 din 23.09.2021;

4. OMCID nr. 498 din 07.09.2021 privind aprobarea cornpcnentei nominale ~i a Regulamentului de organizare ~i functionare al Colegiului

Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare ~i Inovare al Ministerului Cercetarii, lnovarii ~i Digitalizarii cu atributii pentru activitatea de

cercetare-dezvoltare ~i inovare, publicat in M.O. nr. 916 din 24.09.2021;

5. Decizia nr. 34 din 25.01.2021 a presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei pentru aprobarea normelor metodologice ~i tehnice

de aplicare a HGnr. 1.235/2010 privind Sistemul national electronic de plata online ~i Anexele nr. 1 ~i 2 la Decizia presedintelui Autoritatii

pentru Digitalizarea Rornaniei nr. 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice ~i tehnice de aplicare a HG nr. 1.235/2010 privind

Sistemul national electronic de plata online, publicate in M.O. nr. 920,respectiv 920 bis din 27.09.2021.
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