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1. În perioada 28.02 - 05.03.2022, cu ocazia Zilei Universității Transilvania din Brașov, vor 
avea loc mai multe manifestări prezentate în programul din Anexa 1.  
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului textul actualizat al Metodologiei privind ocuparea 
posturilor vacante didactice și de cercetare și al unor anexe ale procedurii aferente 
metodologiei (Anexa 2). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare și informatizarea, Prorectorul responsabil 
cu activitatea didactică, Rectorul 

 
3. Se supune aprobării Senatului calendarul activităților didactice pentru programul 

pregătitor de limba română în anul universitar 2022-2023 (Anexa 3). 
Răspund: Coordonatorul programului, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, 
Rectorul 
 

4. Se solicită facultăților minimum 10 propuneri de lucrări (facultățile cu profil ingineresc, 
Facultatea de Matematică și informatică și Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor), respectiv 5 (pentru celelalte facultăți) în vederea înscrierii 
acestora în programul evenimentului AFCO 2022. De asemenea, se solicită SDI 
înscrierea la secțiunea dedicată doctoranzilor a minimum 20 de lucrări. Propunerile 
(titlul/autorii/coordonatorul/secțiunea) vor fi înscrise pe site-ul conferinței AFCO 2022 
(http://afco.unitbv.ro) și trimise prin e-mail la Biroul de relații cu mediul economic 
(brme@unitbv.ro).  
Termen: 15 .04.2022. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural 

 
5. Universitatea Transilvania din Braşov va premia cele mai bune lucrări prezentate la 

evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2022 (10.05.2022). Se va acorda 
minimum un premiu pe fiecare secțiune (proporțional cu numărul de lucrări prezentate) 
şi un premiu special – Marele Premiu ZwickRoell/Sartorom AFCO 2022. Cheltuielile cu 
premiile vor fi suportate din venituri proprii şi din sponsorizări; Partener principal AFCO 
2022 – OTP Bank. 
Răspund: Șeful Serviciului achiziții, Directorul economic, Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
6. Toți coordonatorii proiectelor Fii în centru! au obligația de a înscrie proiectele la 

evenimentul Absolvenții în Fața Companiilor – AFCO 2022, la secțiunea proiecte de 
echipă.  
Termen: 15 .04. 2022. 
Răspund: Coordonatorii studenți ai proiectelor Fii în centru, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural 

 

Anexa 1 
Ziua Universității - 
program 
 
Anexa 2 
Metodologia privind 
ocuparea posturilor 
vacante didactice și de 
cercetare și anexe  
 
Anexa 3 
Calendarul activităților 
didactice pentru 
programul pregătitor de 
limba română în anul 
universitar 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 4 
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7. Începând cu 01.03.2022, studentul Bogdan Bălan, anul al II-lea la Facultatea de Matematică 
și informatică, va deveni membru titular al echipei TSG și i se va acorda bursa Transilvania 
Star tip 2. Acesta se va ocupa de mentenanța aplicației de mobil student@unitbv. 
Răspund: Secretar șef universitate, Director economic, Prorectorul cu studenții și relația cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 

8. Perioada de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale personalului 
contractual al universității este 24.02-31.03.2022. Evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face cu 
respectarea Procedurii de evaluare a personalului aprobată în ședința Biroului Senatului 
din 27.01.2012, în conformitate cu prevederile OMECTS nr.3680/2011 privind 
aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale anuale 
ale personalului contractual.  
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului Resurse Umane, 
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

9. Prin excepție, în acest an universitar, luând în considerare și contextul actual 
epidemiologic, se aprobă la toate facultățile organizarea unei sesiuni suplimentare 
pentru disciplinele din semestrul I al anului în curs, în perioada 01-13.03.2022.  
Programarea acestei sesiuni nu va afecta activitățile didactice din semestrul al II-lea. 
Studenții care doresc să fie examinați în sesiunea suplimentară vor transmite electronic 
solicitarea la secretariatele facultăților, până luni 28.02.2022, ora 1600.  
Numărul de examene (1 sau 2) la care se poate prezenta un student se stabilește prin 
hotărârea consiliilor facultăților și se comunică studenților și către prorectoratul didactic 
până vineri, 25.02.2022, ora 1000.  
Rezultatele obținute de studenți la aceste examene se consemnează în cataloage 
electronice din secțiunea „sesiuni speciale”.  
Notele obținute NU vor fi luate în considerare la evaluarea condițiilor pentru obținerea 
burselor din semestrul al II-lea. 
Răspund: Secretarele șefe ale facultăților, Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea 
didactică, Rectorul 
 

10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 4). 
 

 

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

1. Decizia ICCJ nr. 24 din 15 noiembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii), publicată în  M.O. nr. 75 din 
26.01.2022, potrivit căreia „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
personalul didactic beneficiază de gradația de merit sau de majorarea de dirigenție începând cu data la care salariul de bază este stabilit 
conform anexelor acestei legi, respectiv data de la care salariul de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii pentru 
anul 2022. Până la acel moment, începând cu data de 1 ianuarie 2019, aceste drepturi vor fi luate în considerare în conformitate cu 
dispozițiile art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, prin aplicarea acestora la salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022, 
din care se scade salariul de bază aferent lunii decembrie 2018 pentru determinarea tranșelor de majorare.” 

2. OME nr. 3001 din 04.01.2022 și OMMSS nr. 39 din 11.01.2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare 
pentru calificările de nivel 1—5 din Cadrul național al calificărilor, publicate în M.O. nr. 86 din 28.01.2022. 
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3. HCNSU nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a rnasur!i carantinei asupra persoanelor, publicata in 

M.O. nr. 97 din 31.01.2022 

4. OME nr. 3076 din 01.02.2022 ;;i OMS nr. 212 din 01.02.2022 privind modificarea OME ;;i al OMS, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea rnasurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/ institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica 

pentru prevenirea Irnbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicate in M.O. nr. 103 din 01.02.2022 

5. OMS nr. 61 din 12.01.2022 ;;i OME nr. 3.060 din 25. 01.2022 pentru modificarea .,Curriculumului de pregatire in specialitatea ortopedie 

;;i traumatologie" ;;i .,Curriculumului de pregatlre in specialitatea reumatologie" din anexa nr. 4 la OMS ;;i OMCT nr. 1.141 /1.386/2007 

privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul speciahtatllor medicale, medico 

dentare ;;i farmaceutice pentru reteaua de asistenta rnedicala, respectiv Anexele nr. 1 ;;i 2 la OMS ;;i OME nr. 61/3.060/2022, publicate 

in M.O. nr. 104, respectiv 104 din 02.02.3022 

6. HG nr. 171 din 03.02.2022 privind prelungirea starii de alerts pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 7 februarie 2022, precum ;;i 

stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ;;i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. 

nr. 114 din 04.02.2022 

7. OMMSS nr. 38 din 11.01.2022 ;;i DINS nr. 82 din 31.01.2022 privind modificarea ;;i completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - 

nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin OMMFPS ;;i OINS nr. 1.832/856/2011, publicate in M.O. nr. 141 din 11.01.2022 

8. OME nr. 3106 din 09.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ;;i desfasurare a examenelor de licenta/diplorna ;;i 
disertatie, publicat in M.O. nr. 169 din 21.02.2022 

9. OME nr. 3102 din 08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de 

licenta, de master ;;i de doctorat, publicat in M.O. nr. 171 din 21.02.2022 

10. OME nr. 3095 din 07.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercitiului national de metaranking, publicat in M.O. nr. 

174 din 22.02.2022 
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