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1. Se supune aprobării Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru 
granturile de cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 
2019-2021 (Anexa 1). 
Răspund: Coordonatorul Biroului de Management al Proiectelor, Prorectorul cu 
activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului solicitarea de monitorizare externă de către 
ARACIS a programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare, în baza 
Raportului de evaluare externă S017/401 MA din 27.05.2021. 
Răspund: Coordonatorul programului de studii BFKT, Decanul Facultății de Medicină, 
Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității 
 

3. Facultățile vor transmite la Biroul de cooperare internațională propunerile de 
modificare a taxelor de studii și a taxelor de finalizare a studiilor pentru studenții 
din țări terțe UE ce studiază pe cont propriu valutar la programele de licență, 
masterat și doctorat. Informațiile se vor transmite prin e-mail, la 
international.office@unitbv.ro, până la data de 07.02.2022.  
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității. 
 

4. Se aprobă continuarea, în anul universitar 2022-2023, a programului de burse 
„Burse doctorale pentru absolvenți internaționali ai UNITBV” / „Doctoral grants 
for UNITBV international graduates”, cu păstrarea condițiilor din anul universitar 
2021-2022.  
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 

 

5. Se aprobă rezultatele competiției de proiecte - Proiectul meu de diplomă/ 
disertație/ doctorat - ediția 2022; conform HCA 39 din 08.12.2021 pot fi 
finanțate, maximum 12 propuneri de la ciclul de licență și masterat și maximum 
5 propuneri pentru teze de doctorat și care au obținut un punctaj mai mare de 
30 puncte (din maximum de 50). (Anexa 2) 
Răspund: Membrii comisiei de evaluare a proiectelor, Șeful Serviciului Achiziții, 
Directorul Economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic, Rectorul 
 

6. Se aprobă Raportul privind aplicarea legii nr 544/2001 pentru anul 2021 (Anexa 3).  
Răspund: Biroul de informații publice, Compartimentul Juridic contencios, Prorectorul 
cu relații publice, Rectorul 

 

Anexa 1 
Raportul referitor la 
cuantumul regiei pentru 
granturile de cercetare 
 
Anexa 2 
Rezultatele competiției de 
proiecte - Proiectul meu 
de diplomă/ disertație/ 
doctorat - ediția 2022 
 
Anexa 3 
Raportul privind aplicarea 
legii nr 544/2001 pentru 
anul 2021 
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7. În perioada vacanței de iarnă (14.02.2022 - 20.02.2022), în zilele lucrătoare, se 
organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 
900 - 1300. Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de membri ai Biroului 
Consiliului Facultății (decan, prodecan) sau ai Biroului Consiliului de Administrație 
la nivelul rectoratului. Permanența va fi înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu 
relațiile publice, până miercuri 03.02.2022, ora 1300.  
Structurile administrative și suport de la nivelul facultăților și universității își 
desfășoară activitatea după programul normal de lucru, cu excepția situațiilor 
când persoanele care le deservesc au depus cerere de concediu de odihnă, 
situație care va fi semnalată de coordonatorii structurilor, până la data de 
03.02.2022 ora 1300, pe e-mail, la Prorectoratul cu relațiile publice. 
Răspund: Decanii facultăților, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul General 
Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

8. Facultățile vor trimite la Prorectoratul cu relațiile publice, pe e-mail, repartizarea pe 
programe de studiu a licențelor Turnitin pentru studenți,  până în data de 07.02.2022. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

9. În condiții epidemiologice actuale generate de pandemia cu virusul SARS-CoV2, 
conform prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților, se aprobă în primele două săptămâni din semestrul al 
II-lea o sesiune specială de examene pentru disciplinele la care există solicitări. 
Solicitarea se trimite electronic la secretariatele facultăților până în data de 
15.02.2022. Cererea de reexaminare se însoțește de documente medicale 
justificative și se validează pe baza informațiilor existente la facultate. 
Organizarea sesiunii nu trebuie să impieteze asupra activităților didactice din 
semestrul al II-lea, Notele obținute in sesiunea speciala vor fi luate in considerare la 
evaluarea condițiilor pentru obținerea burselor din semestrul al II-lea. 
Răspund: Secretarele șefe ale facultăților, Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea 
didactică, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OME nr. 5824/2021 din 17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea 

suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2022, publicat în M.O. nr. 38 din 13.01.2022  
2. OME nr. 3030 din 14. 01.2022 și OMS nr. 82 din 13.01.2022 privind modificarea OME și al OMS, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicate în M.O. nr. 44 din 14.01.2022 

3. OME nr. 5980/2021 din 29.12.2021 privind menținerea acreditării Universității „Transilvania” din Brașov în vederea organizării 
programelor de studii universitare de doctorat, publicat în M.O. nr. 47 din 17.01.2022; se menține acreditarea Universității ca instituție 
organizatoare de doctorat și acreditarea domeniilor de studii universitare de doctorat 
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4. DMAE nr. 3846/2001 din 17.12.2021 ;;i DME nr. 5902/2021 din 23. 12. 2022 privind acordarea burselor .Eugen lonescu" In anul

universitar 2021-2022;;i Anexa aferenta, publicate In M.D. nr. 50, respectiv 50 bis din 17.01.2022

5. DANI nr. 887 din 11.01.2022 privind modificarea ;;i completarea anexei la Drdinul vicepre;;edintelui ANI nr. 96/2021 pentru aprobarea

Procedurii de transmitere la distanta a declaratiilor de avere ;;i de interese, precum ;;i conditiile In care aceasta se realizeaza, publicat In
M.D. nr. 53 la 18.01.2022.

6. DUG nr. 2 din 19.01.2022 privind stabilirea unor rnasun de protectie soclala a angajatilor si a altor categorii profesionale In contextul

interzicerii, suspendarii ori lirnitar!i activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generate de raspandirea

coronavirusului SARS-CoV-2, precurn si pentru rnodificarea si completarea unor acte normative, publicata In M.D. nr. 61 din 20.01.2022

7. DME nr. 3020 din 10.01.2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar In vederea achizitionarii de

calculatoare pentru anul 2022, publicat in M.D. nr. 62 din 20.01.2022

8. HG nr. 90 din 19.01.2022 pentru rnodificarea si completarea HG nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei,
publlcata In M.D. nr. 63 din 20.01.2021

9. HG nr. 96 din 19.01.2022 privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se acorda zile libere, altele decat zilele de sarbatoare legala,

pentru anul 2022, publicata In M.D. nr. 65 din 21.01.2022; avand In vedere prevederile din Codul muncii privind reglementarea In avans a

zilelor lucratoare asimilate zilelor libere conform Codului Muncii, pe langa zilele libere declarate conform art.139 Codul Muncii, In anul

2022;;i ziua de 02.12.2022 este conslderata zi libera cu obligativitatea recuperarii acesteia prin prelungirea programului de lucru pana la
sfarsitul lunii decembrie 2022
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