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1. Se aprobă scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022 a 
posturilor didactice vacante cuprinse în Anexa 1 (perioadă nedeterminată) și Anexa 2 
(perioadă determinată). 

Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea 
didactică, Rectorul.  
 

 
2. Se aprobă lista programelor de studii universitare de licență și masterat oferite 

de Universitatea Transilvania din Brașov care se încadrează în domeniile 
prioritare de colaborare în cadrul Alianței UNITA http://www.univ-unita.eu/: 
Renewable Energy – Bachelor/ Master; Cultural Heritage – Bachelor/ Master; Circular 
Economy – Bachelor/ Master (Anexele 2 și 3). 
Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității informațiile necesare descrierii 
corespunzătoarea a programelor de studii, în baza modelului transmis de DAC. 
Informațiile solicitate se vor transmite prin e-mail, la adresa d-dac@unitbv.ro . 

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Decanii, 
Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu internaționalizarea universității și 
evaluarea calității 
 

3. Se supune aprobării Senatului modificarea Planului de măsuri pentru 
organizarea activității în Universitatea Transilvania din Brașov în condiții de 
siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2 (Anexa 5), și Anexa I la Planul de măsuri: Măsuri suplimentare stabilite în 
scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de 
infectări cu virusul SARS-CoV-2 în acord Hotărârea Guvernului nr.1130/2021 
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 
octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru 
perioada de timp prevăzută în Hotărârea nr.91/2021 Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență (Anexa 6) 
 

Răspund: Compartimentul Juridic, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

 

Anexa 1, 2 
Posturile didactice 
vacante pe perioadă 
determinată/ 
nedeterminată  propuse 
pentru a fi scoase la 
concurs în sem 1 al anului 
univ. 2021-2022 
 
Anexa 3, 4 
lista programelor de studii 
universitare de licență și 
masterat oferite de 
Universitatea Transilvania 
din Brașov care se 
încadrează în domeniile 
prioritare de colaborare în 
cadrul Alianței UNITA 
 
 
 
 
 
 
Anexa 5 
Planul de măsuri pentru 
organizarea activității în 
Universitatea Transilvania 
din Brașov în condiții de 
siguranță epidemiologică, 
pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 
 
Anexa 6 
Anexa I la Planul de 
măsuri pentru organizarea 
activității în Universitatea 
Transilvania din Brașov în 
condiții de siguranță 
epidemiologică, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2 

Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OMC nr. 3546 din 08.10.2021 și OMS interimar nr. 2225 din 20.10.2021 pentru modificarea anexei la OMC și OMS nr. 3245/1805/2020 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții 
de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicate în M.O. nr.1007 din 21.10.2021 

http://www.univ-unita.eu/
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2. HG nr. 1130 din 22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 ~i 31a HG nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul

Rornaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplka pe durata acesteia pentru prevenirea ~i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publlcata in M.O. nr. 1013 din 22.10.2021

3. HG nr. 1161 din 25.10.2021 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.090/2021 privind

prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea rnasurilor care se aplica

pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publlcata in M.O. nr. 1017 din 25.10.2021

4. OMS nr. 2282 din 22.10.2021 ~i OMAI nr. 156 din 25.10.2021 privind instituirea obligativitatii purtarii ma~tii de protectie, efectuarf

triajului epidemiologic ~i dezinfectani mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2, pe durata starii de alerta,
publicate in M.O. nr. 1017 din 25.10.2021

5. HG nr. 1095 din 06.10.2021 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii din Romania ~i Ministerul Educatiei din

Republica Populara Chineza privind recunoasterea reciproca a diplomelor ~i certificatelor din invatamantul superior, semnat la Beijing la

30 decembrie 2020 ~i Acordul intre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii din Romania ~i Ministerul Educatiei din Republica Populara Chineza

privind recunoasterea reciproca a diplomelor ~i certificatelor din invatamantul superior, publicate in M.O. nr. 1019 din 26.10.2021

silvania din Brasov
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