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1. Se supun aprobării Senatului următoarele modificările 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 (Anexa 1). 
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului varianta revizuită a Regulamentului privind obținerea 
atestatului de abilitare (Anexa 2). 
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 

3. Se supune aprobării Senatului Raportul anual de evaluare internă a calității pe anul 
universitar 2020-2021 (Anexa 3). 
Răspund: Comisia CEAC-U, Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității 
 

4. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de management al calității al 
UNITBV:  
1)- Procedura privind derularea mobilităților de predare ale cadrelor didactice din 
Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+, varianta revizuită;  
2)- Procedura privind derularea mobilităților de formare ale personalului didactic și 
administrativ din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului 
Erasmus+, varianta revizuită. 
Răspund: Coordonatorul Oficiul de relații internaționale, Coordonatorul Biroului de asigurare a 
calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității 
 

5. Se aprobă continuarea programului de burse „Transilvania Academica Scholarship” 
pentru anul universitar 2022-2023, prin acordarea a 15 burse - conform Anexei 4.  
Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, Rectorul 
 

6. Se aprobă rezultatele propunerilor de proiecte din cadrul competiției Fii în centru – 
2022, corectându-se eroarea produsă la bugetul acordat burselor pentru proiectul 
“Centru de promovare și menținere a sănătății mintale în rândul studenților și cadrelor 
didactice din UNITBV (Melo-Psi-Med)”-  anexa 5. 
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  

 
7. Sesiunea cercurilor științifice studențești SCSS-UNITBV 2022 (în funcție de situația 

sanitară, facultățile pot opta pentru varianta clasică sau varianta online) și evenimentul 
Absolvenții în fața companiilor – AFCO 2022 (afco.unitbv.ro) se vor desfășura conform 
calendarelor prezentate în anexa 6. Cheltuielile pentru organizare și premiere vor fi 
susținute din sponsorizări și venituri proprii.  
Răspund: coordonatorii structurilor BRME, CICOC, Alumni, SAS, Decanii facultăților, Directorul 
economic, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

Anexa 1 
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 2 
Regulamentul privind 
obținerea atestatului de 
abilitare 
 
Anexa 3 
Raportul anual de 
evaluare internă a calității 
pe anul universitar 2020-
2021 
 
Anexa 4 
Burse „Transilvania 
Academica Scholarship” 

 
Anexa 5 
Competiția Fii în centru – 
2022 

 
Anexa 6 
Calendar SCSS-UNITBV 
2022, AFCO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Proc_Erasmus_5/0_Procedura%20mobilitati%20outgoing%20STA_martie%202021_.pdf
https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Proc_Erasmus_5/0_Procedura%20mobilitati%20outgoing%20STA_martie%202021_.pdf
https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Proc_Erasmus_7/0_Procedura%20mobilitati%20outgoing%20STT_martie%202021_.pdf
https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Proc_Erasmus_7/0_Procedura%20mobilitati%20outgoing%20STT_martie%202021_.pdf
https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Proc_Erasmus_7/0_Procedura%20mobilitati%20outgoing%20STT_martie%202021_.pdf
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8. Începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, Comisia de burse pe 
universitate va avea următoarea componență: 
• prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte, prorector cu studenții şi 

legătura cu mediul economic 
• ing. Mihaela Alina POPESCU – vicepreşedinte, secretar şef universitate 
• conf. dr. Roxana MATEFI – membru 
• Ec. Iuliana Elena BANCIU – membru, director economic 
• Jr. Adrian MANEA – membru 
• Alexandra Ioana RUCSANDA (Facultatea de Medicină) – membru, student senator 
• Andreea MANOILĂ (Facultatea Matematică-Informatică) – membru, student senator 
• Jr. Doina CHELARU – secretar 
Răspund: Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic 
și socio-cultural, Rectorul 

 
9. Președinții asociațiilor studențești legal constituite la nivelul Universității Transilvania 

sunt solicitați să elaboreze raportul de activitate al asociației, aferent anului 2021. 
Materialele vor fi prezentate în scris și vor fi depuse la Secretariatul Prorectorului cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural.  
Termen: 24.02.2022 
Răspund: Președinții asociațiilor studențești, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 

10. Având în vedere prevederile legale privind beneficiile fiscale şi protecția socială a 
persoanelor cu dizabilități (Legea nr.448/2006 şi Legea nr.153/2017), asigurându-se 
confidențialitatea şi protecția legală, readucem la cunoştință angajaților universității 
faptul că aplicarea prevederilor legale menționate este posibilă doar în baza certificatului 
de încadrare în grad de handicap, certificat ce va fi depus în copie la dosarul personal al 
angajaților, până în data de 30 ale lunii în care este obținut. Pentru angajații care dețin 
deja un astfel de document depunerea se face până la data de 17.02.2022.  
Răspund: Şeful Serviciului Resurse Umane, Directorul economic, Prorectorul cu relațiile publice, 
Rectorul 

 
11. În perioada 01.03.2022 - 15.03.2022 decanii facultăților vor prezenta un raport privind 

starea facultății, conform art. 213, alin 9. din Legea Educației Naționale. După validarea 
în Consiliul facultății acesta va fi publicat pe site. 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
12. În vederea organizării în data de 01.03.2022 a manifestărilor din cadrul Zilei 

Universității, facultățile, Centrul Muzical, Centrul Multicultural, Mediateca Norbert 
Detaeye sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze pe 
adresa de email: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro.  
Răspund: Decanii, Directorul Centrului Muzical, Directorul Centrului Multicultural, coordonatorul 
Mediatecii Norbert Detaeye, Prorectorul cu relațiile publice  
Termen: 10.02.2022 
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13. Cu ocazia zilei de 8 Martie se oferă cadouri (în produse) angajatelor Universității, în 
condițiile art.21 alin.3 lit. e și art.21 alin.4 lit. f din Carta Universității raportat la art.76 
alin.4 lit. a Cod fiscal. Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universității în cadrul 
cheltuielilor bugetare, vor fi suportate din veniturile proprii ale universității, iar cadourile 
vor fi distribuite angajatelor în cadrul facultăților, respectiv în cadrul serviciilor și 
direcțiilor universității.  
Răspund: Consiliul de Administrație, Directorul tehnic-administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 

14. În vederea organizării de activități de promovare a programelor de studii din 
universitate facultățile vor transmite la prorectoratul cu relațiile publice, pe adresa de 
email: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro, numele persoanei sau a persoanelor 
desemnate pentru continuarea campaniei de promovare on-line împreună cu 
Facultatea de Sociologie și Comunicare. 
Răspund: Decanii Facultăților, Coordonatorul Biroul de marketing și imagine, Decanul Facultății 
de Sociologie și Comunicare, Prorectorul cu relațiile publice  
Termen: 24.02.2022 
 

15. În conformitate cu Regulamentul programului „Serviciul în folosul UNITBV" aprobat prin 
HCA nr. 78/2015, facultățile vor transmite Ia Prorectoratul cu relațiile publice fișa de 
pontaj aferentă lunilor octombrie 2021- ianuarie 2022, conform modelului existent pe 
portal, până Ia data de 27.02.2022.  
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

16. Având în vedere prevederile Legii 153/2017, se aprobă nivelul maxim al salariilor de 
bază începând cu 01.01.2022, stabilit în funcție de specificul activității desfășurate, de 
calitatea acesteia și de performanța individuală (Anexa 7). 
Prevederi legislative ulterioare cu privire la modificările salariale vor fi aplicate 
corespunzător. 
Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul Economic, Rectorul 
 

17. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 8). 
 
 

Anexa 7 
Nivelul maxim al 
salariilor de bază 
începând cu 
01.01.2022, stabilit în 
funcție de specificul 
activității desfășurate, 
de calitatea acesteia și 
de performanța 
individuală 
 
Anexa 8 
Hotărârea BCA 

 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 

1. OMIPE nr. 1487 din 23.12.2021 și OMCID nr. 836 din 23.12.2021, interimar, pentru aprobarea Schemei de ajutor de 
minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 
„Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat 
cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă 
potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014—2020, publicate în M.O. nr. 
1232 din 28.12.2021 
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cercetare-dezvoltare ?i inovare pentru perioada 2015- 2020 (PNCDIIII), publicata In M.O. nr. 1254 din 30.12.2021

3. OANAP nr. 1837 din 29.12.2021 ?i OCNSPnr. 170 din 29.12.2021 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata

la atribuirea contractelor de achizitie publica In anul 2022, publicate In M.O. nr. 1258 din 31.12.2021

4. OMS nr. 3009/2021 din 30.12.2021 privind modificarea anexei nr. 31a OMS nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor

privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene ?i a municipiului Bucuresti, de catre

Institutul National de Sanatate Publica, de catre unitatile sanitare, precum ?i de catre serviciile de arnbulanta judetene ?i

Serviciul de Arnbulanta Bucuresti-e-Ilfov ?i de medicii de familie a rnasurilor In domeniul sanatatii publice In situatii de

risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicatln M.O. nr. 2 din 03.01.2022

5. OME nr. 5823/2021 din 17.12.2021 privind constituirea ?i utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care

nu pot fi integrate In formula de finantare a institutiilor de Invatamant superior de stat, pentru anul 2022, publicat In
M.O. nr. 8 din 04.01.2022

6. OMF nr. 6 din 04.01 2022 privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate Intocmite de institutiile publice

la 31 decembrie 2021 ?i pentru completarea anexei nr. 2 la OMFP nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind Intocrnirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 ?i pentru

modificarea altor norme metodologice In domeniul contabilitatii, publicat In M.O. nr. 8 din 04.01.2022

7. HG nr. 34 din 06.01.2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022,

precum ?i stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de
CQVID-19, publicata In M.O. nr. 18 din 06.01.2022

8. LG nr. 9 din 05.01.2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei natioriale nr. 1/2011, publicata In

M.O. nr. 20 din 06.01.2022

9. LG nr. 10 din 05.01.2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata In M.O.

nr. 20 din 06.01.2022

10. OMS nr. 30 din 07.01.2022 ?i OMAI nr. 1 din 07.01.2022 privind instituirea obltgativitatii purtarii rnastii de protectie, a

triajului epidemiologic ?i dezinfectarea obligatorie a rnainilor pentru prevenirea contarninarii cu virusul SARS-CoV-2 pe
durata starii de alerta, publicate In M.O. nr. 25 din 07.01.2022

11. OMS nr. 31 din 07.01.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de ,

aplicare a rnasurllor de prevenire ?i limitare a lrnbolnavirilor cu SARS-CoV-2, publicat In M.O. nr. 26 din 09.01.2022
12. OMS nr. 35 din 07.01.2022 Ordin al ministrului sanatatii privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii

nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre dirertiile de sanatate publica

judetene ?i a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate Publica, de catre unitatile sanitare, precum
?i de catre serviciile de arnbulanta judetene ?i Serviciul de Arnbulanta Bucuresti-llfov ?i de medicii de familie a rnasurilor

In domeniul sanatatii publice In situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat In M.O. nr. 26
din 09.01.2022

13. LG nr. 14 din 10.01.2022 pentru modificarea ?i completarea Legii educatlei nationale nr. 1/2011, publicata In M.O. nr. 29
din 10.01.2022

14. OME nr. 5825/2021 din 17.12.2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare ?i utilizare a fondului pentru dezvoltarea
institutionala a institutiilor de Invatamant superior de stat, pentru anul 2022, publicat In M.O. nr. 29 din 10.01.2022 •
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