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1. Se aprobă transmiterea către ARACIS a solicitării de declanșare a procedurilor de evaluare 
externă în vederea înființării domeniului de studii universitare de doctorat Sociologie.  
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 
 

2. Începând cu anul universitar 2022-2023, cercetătorii științifici angajați pe durată 
nedeterminată au obligația de a susține 9 ore didactice/semestru ori 18 ore didactice/an 
universitar și de a îndeplini punctajul FRACS: minimum 100 puncte pentru cercetătorii 
științifici gradul III și minimum 150 de puncte pentru cercetătorii științifici gradul II. 
Cercetătorii vor elabora patru rapoarte scrise de progres ce vor fi prezentate la interval de 
trei luni în cadrul Centrului de Cercetare/întâlnirilor de analiză ICDT. 
Sunt exceptați de la obligația susținerii activității didactice cercetătorii care obțin rezultate 
notabile în activitatea de diseminare a rezultatelor cercetării: 
(1) cercetătorii științifici gradul III – minimum 6 articole ISI WoS/Clarivate publicate (sau 
acceptate pentru publicare) în ultimii 3 ani, în reviste clasificate Q1 sau Q2 (JIF Quartile), din 
care minimum 3 în reviste clasificate Q1; 
(2) cercetătorii științifici gradul II – minimum 9 articole ISI WoS/Clarivate publicate (sau 
acceptate pentru publicare) în ultimii 3 ani în reviste clasificate Q1 sau Q2 (JIF Quartile), din 
care minimum 5 în reviste clasificate Q1. 
Răspund: Coordonatorii Centrelor de Cercetare, Directorii de departamente, Directorul ICDT, 
Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 
3. Se aprobă repartizarea pe programe de licență și masterat a locurilor finanțate de la buget 

conform Anexei 1. 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se aprobă lista beneficiarilor programului „Transilvania University Scholarship” selectați în 

cadrul competiției 2022 (Anexa 2). 
Răspund: Comisia de selecție, Rectorul 

 
5. Începând cu 1.06.2022, studenta Andreea Statecher (Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor) va deveni membru titular al grupului studențesc administrativ Transilvania Star 
Group (TSG) și va primi bursa specială lunară, Transilvania Star - tip 2 (1500 lei).  
Răspund: Coordonatorul TSG, Șeful Serviciului Cantine-restaurant, Secretar-șef universitate, 
Directorul economic, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu Studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

6. Începând cu 1.06.2022, studentele Ariadna Sănduță (Facultatea Alimentație și Turism) și 
Maria Robertina Cioca (Facultatea de Sociologie și Comunicare), vor face parte din grupul 
administrativ studențesc al cantinelor-restaurant și vor primi bursa lunară Student Campus 
în valoare de 800 lei. 
Răspund: Coordonatorul TSG, Șeful Serviciului Cantine-restaurant, Secretar-șef universitate, 
Directorul economic, Directorul general-administrativ,Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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7. Se aproba alocarea sumei de 1.000 de lei fiecarei tacultati pentru deplasari necesare Anexa 3 
prornovarii admiterii 2022. 

Raspund: Serviciul financiar-contabil, Prorectorul cu relatlile publice, Rectorul 

Hotarartle Birou!ui 
Cons11/iului de 
Administra,fie 

8. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 3). 

Legislatie 

Au fost publicate 1n Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet: 

1. OMS nr. 954 din 31.03.2022 ?i OME nr. 3565 din 13.04.2022 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatea 

medicine de laborator, publicat in M.O. nr. 439 din 04.05.2022 

2. OMCID nr. 204 73 din 02.05.2022 modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetarii, inovarii ?i digitalizarti nr. 498/2021 privind 

aprobarea cornponentei nominale ?i a Regulamentului de organizare ?i functionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare 

Dezvoltare ?i lnovare al Ministerului Cercetarii, lnovarii ?i Digitalizarii cu atributii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ?i inovare, 

publicatin M.O. nr. 471 din 11.05.2022 

3. OME nr. 3685 din 04.05.2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei. publicat in M.O. nr. 473 din 12.05.2022; 

prin rnodifirarile aduse Regulamentului privind actele de studii, pe acelasi/ aceeasi act de studii, supliment, respectiv foaie matricola, 

dupa caz, datele inscrise in limba romana pot fi inscrise, in conditiile legii, '?i in una sau mai multe limbi de circulatie internationala. 

Totodata. la cerere, adeverinta privind scolarizarea/absolvirea fara examen de finalizare a studiilor, situatia scolara -;;i adeverinta care 

atesta calitatea de student se pot elibera '?i in una sau mai multe limbi de circulatie lntsrnatlonala 

4. HG nr. 632 din 11.05.2022 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat ;;i pentru invatamantul 

superior de stat in anul scolar/universltar 2022-2023, publicata in M.O.nr. nr. 481 din 13.05.2022 

5. OME nr .. 691 din 05.05.2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoastere ?i echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar 

obtinute in strainatate, aprobata prin OMEN nr. 3.630/2018, ?i pentru adoptarea unor rnasuri privind recunoasterea calificanlor 

persoanelor care beneficiaza de o forms de protectie international ape teritoriul Romaniei, publicat in M.O. nr. 489 din 17.05.2022 

6. Lege nr. 144 din 2005. 2022 pentru modificarea ;;i completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in M.O. nr. 502 

din 23.05.2022; Registrul general de evidenta a salariatilor este accesibil online pentru salariati/fosti salariati, in privinta datelor care ii 

privesc, dreptul de acces lirnitandu-se la vizualizarea, descarcarea -;;i tiparirea acestor date, precum -;;i la generarea online -;;i descarcarea 

unui extras din registru. (inca nu au fast adoptata ?i metodologia de punere in aplicare care are termen de adoptare 60 de zile incepand 

cu data de 23.05.2022. 

7. OMMSS nr. 644 din 07.04.2022 ?i Ordinul presedintelui INS 351 din 19.04.2022 privind modificarea ?i completarea Clasificarli 

ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie Isase caractere), aprobata prin OMMFPS ?i al presedintelui INS nr. 1.832/856/2011, 

publicate in M.O. nr. 514 din 25.05.2022 

8. OUG nr. 69 din 26.05.2022 pentru modificarea ?i completarea Legii educatiei nationale nr. 1 /2011 ;;i prorogarea unor termene, 

publicata in M.O.nr. 521 din 26.05.2022; actul normativ-administrativ aduce rnodificari unor prevederi din LEN, in privinta examenelor 

(evaluare continua ;;i evaluare surnativa de tip examen) fiind prevazuta expres modalitate de realizare a acestora pentru programele de 

licenta ;;i master fata in fata student-cadru didactic. 

Jile Abrudan 

·1i Tran~ilvania din Bra?ov 
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