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1. Se supun aprobării Senatului următoarele modificări 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: 

• deschiderea sălilor de lectură din cămine, cu respectarea regulilor epidemici 
Răspund: Administratorii de cămine. Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, 

• organizarea activității bibliotecii în regim continuu, cu aerisirea sistematică a 
spațiilor din sala de lectură 
Răspund: Directorul Bibliotecii. Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, 

• Stabilirea, de către fiecare cadru didactic, a unui program de consultații online. 
Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăților, Prorectorul 
responsabil cu activitatea didactică, 

• Verificarea, de către cadrele didactice, a respectării măsurilor de siguranță 
privind distanțarea fizică și portul corect al măștilor de protecție, de către toți 
participanții la activitățile didactice 
Răspund: Directorii de departament, Decanii facultăților, Responsabilii 
coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARSCOV2. Prorectorul 
responsabil cu activitatea didactică 

Răspund: Membrii Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

2. Se aprobă Instrucțiunea pentru mobilitățile permanente după primul semestru: 
- pentru cererile de mobilitate permanentă după primul semestru de la universități din 
România, condiția minimală de eligibilitate este validarea a minimum 10 credite în 
conformitate cu planul de învățământ al programului la care se solicită înmatricularea. 
- pentru cererile de mobilitate permanentă de la universități din străinătate, cetățenii 
UE urmează procedura de echivalare prin CRID, iar cetățenii țărilor non-UE, procedura 
candidaților CPV. 
- data limită pentru depunerea cererilor de mobilitate permanentă pentru toți candidații 
este 04.02.2022. 
Răspund: Secretarul-șef al Universității, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică 

 

3. Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de concurs și a comisiilor de 
contestații pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante din sesiunea 
februarie 2022 (Anexa 1). 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul  
 

4. Se propune aprobării Senatului modificarea denumirii Centrului de Informare, Consiliere și 
Orientare a Carierei (CICOC) în Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC). 
Răspund: Coordonatorul CICOC, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul  

 
 
 

Anexa 1 
Componența comisiilor de 
concurs și a comisiilor de 
contestații pentru 
concursul de ocupare a 
posturilor didactice 
vacante din sesiunea 
februarie 2022 
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5. Se aprobă rezultatele competiției Fii în centru! – 2022. (Anexa 2).  
Valoarea bursei pentru fiecare student, membru al echipei de proiect, nu va putea 
depăși 24.000 lei (4.848,48 euro). Bugetul maxim pentru echipamente/dotări/alte 
cheltuieli eligibile: 2.581.984,35 lei (521.613 euro). 
Bugetul maxim pentru burse: 1.057.072,5 lei (213.550 euro). 
Bugetul total al competiției: 3.639.056,85 lei (735.163 euro). 
Susținerea financiară a proiectelor aprobate se va face din veniturile proprii ale 
universității. 
Evidența cheltuielilor va fi realizată de către BRME. 
Răspund: Echipa de evaluare proiecte Fii în centru!, Directorul economic, Directorul General-
administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  

 
6. Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare 

Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea conf.dr.ing. 
Ioana Popescu la Departamentul de Știința Materialelor și a lector dr. Cătălina Georgeta 
Dinu la Departamentul de Drept. 
Răspund:Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
7. Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze ¨ 

site-urile proprii în limba română și engleză. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor, Biroul Comunicare, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
Termen: 27.01.2022 

 
8. Se aprobă numirea conf.dr. Daniela POPA în funcția de director DPPD, pentru perioada 

01.01.2022-30.09.2024, cu confirmare anuală de către Consiliul de Administrație.  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
 

Anexa 2 
Rezultatele competiției Fii 
în centru – 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr. 1242 din 08.12.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09.12.2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în M.O. nr. 1166 din 08.12.2021. 

2. Lege nr. 288 din 09.12.2021 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, publicată în M.O. nr. 1171 din 10.12.2021. 

3. Lege nr. 290 din  09.12.2021 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de 
România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 și Protocolul de amendare a Convenției pentru 
protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, publicate în M.O. nr. 1171 din 
10.12.2021. 

4. HCNSU nr. 113 din 10.12.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în 
România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 0000 — 8.01.2022, ora 2400, precum și pentru aprobarea Listei cu 
clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, publicate în M.O. nr. 1172 din 10.12.2021. 
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5. DUG nr. 127 din 15.12.2021 pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si

dernnitatilor publice, pentru modificarea !?icompletarea Legii nr. 144/2007 privind Infiintarea. organizarea !?ifunctionarea

Agentiei Nationals de Integritate, precum !?ipentru modificarea !?icompletarea altor acte normative !?ia art. III din Legea

nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funttiilor !?idernnitatilor publice,

pentru modificarea !?icompletarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea !?ifunctionarea Agentiei Nationale

de Integritate, precum !?i pentru modificarea !?i completarea altor acte normative, publicata in M.O. nr. 1190 din

15.12.2021; in cursul anului 2022 declaratiile de avere !?i de interese se depun in format electronic cu sernnatura

electronica la persoana desernnata de seful serviciului resurse umane, persoana care trebuie sa se inregistreze pe

platforma electronica a ANI, plattorrna ce va fi folosita pentru transmiterea declaratiilor de avere.

6. DUG nr. 130 din 17.12.2021 privind unele rnasurl fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum !?ipentru modificarea

!?i completarea unor acte normative, publicata in M.O. nr. 1202 din 18.12.2021; sunt prevazute rncdificari privind

salarizarea conform Legi~nr.153/2017, in sensu I ca prin exceptie este reglementata majorarea cu 114 din diferenta dintre

salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, pentru anul2022 ~i cele

din luna decembrie 2021 pentru personalul didactic !?ididactic auxiliar, interzicerea pentru 2022 a acordarii premiilor

angajatilor !?iajutoarelor la pensionare, cu exceptia ajutoarelor in caz de deces al angajatului, compensarea activitatilor

prestate ca rnunca suplirnentara cu timp liber corespunzator, ordonatorul de credite al fiecarei institutii stabileste nurnarul

maxim de posturi astfel incat sa se incadreze in buget

ransilvania din Brasov
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