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1. Facultățile vor transmite la Prorectoratul cu relațiile publice programarea 
cursurilor inaugurale pentru anul universitar 2022-2023.  
Termen: 21.09.2022 ora 13:00 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

 
2. În data de 03.10. 2022 (luni) se va organiza festivitatea de deschidere a noului an 

universitar. Deschiderea oficială a noului an universitar va avea loc la Aula 
Universității, începând cu ora 11:00. 
Răspund: Membrii Biroului de Marketing și Imagine, Directorul general-administrativ, 
Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
3. Se aprobă lista beneficiarilor programului „UNITBV susține performanța" (Anexa 1). 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licență, în scopul evaluării 
externe periodice de către ARACIS în anul universitar 2022-2023, se va desfăşura 
conform calendarului din Anexa 2.  
Răspund: Coordonatorii programelor de studii evaluate, Coordonatorul Biroului de 
asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
5. Procesul de evaluare internă instituțională în vederea evaluării externe periodice 

de către ARACIS se va desfăşura conform calendarului din Anexa 3.  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, 
Rectorul 

 
6. Competiția 2022 pentru „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” (PA-MERAS), 

se va desfășura conform calendarului din Anexa 4. 
Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

7. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al 
Calității:  
1)- „Comunicarea cu absolvenții” – procedură specifică revizuită;   
2)- „Eliberarea adeverinței de autenticitate” – procedură specifică nouă.  
Materialele sunt disponibile pe intranet.  
Răspund: Coordonatorii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
 

Anexa 1 
Lista beneficiarilor 
programului "UNITBV 
susține performanța" 
 
Anexa 2 
Procesul de evaluare 
internă a programelor de 
studii de licență - calendar 
 
Anexa 3 
Procesul de evaluare 
internă instituțională în 
vederea evaluării externe 
periodice - calendar 
 
Anexa 4 
Competiția 2022 pentru 
„PREMIUL ANULUI. 
MOBILITATEA 
ERASMUS+” (PA-MERAS), 
calendar 
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8. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) informații actualizate 

pentru anul universitar 2022-2023 cu privire la:  
- coordonatorii programelor de studii de licență și masterat;  
- componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de 

departamente.  
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor de 
raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ .docx 
fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa d-dac@unitbv.ro . 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăților, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității  

 
9. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) următoarele infor-

mații referitoare la procesul de evaluare colegială în anul universitar 2022-2023:  
- lista cadrelor didactice supuse evaluării de către studenți, pe departamente;  
- lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente;  
- componența comisiilor de evaluare colegială.  
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa d-
dac@unitbv.ro. 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăților, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
10. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu internaționalizarea și evaluarea calității 

informații actualizate pentru anul universitar 2022-2023 cu privire la:  
- coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultăți,  
- componența comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ 

plasament practic (C-SER) la nivel de facultate,  
- persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în 

catalogul de note.  
- declarațiile pentru evitarea conflictului de interese, semnate de membri C-SER. 
Prorectoratul de resort va trimite facultăților formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit în format electronic: fișiere .xls, .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa prorector-
international-calitate@unitbv.ro. 

Termen: 10.10.2022 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității 
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11. Se supune spre aprobare Senatului universității Cuantumurile burselor studenților 

pentru anul universitar 2022 – 2023 conform Anexei 5. 
Răspund: Decanii facultăților, Secretarul-șef al universității, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

12. Se supune spre aprobare Senatului universității tarife de cazare, în căminele 
studențești ale Universității Transilvania, pentru anul universitar 2022 – 2023 
(Anexa 6). Conducerea Universității își rezervă dreptul de a modifica tarifele, la 
interval de 3 luni, dacă prețurile la utilități și servicii se vor modifica cu mai mult de 
15%. 

Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
13. Conform Regulamentului de burse şi alte forme de sprijin material, se supune spre 

aprobare Senatului universității acordarea unei mese de prânz în cuantum de max. 
19 lei/zi, în regim gratuit, la cantinele – restaurant ale universității, pentru anul 
universitar 2022 – 2023, următoarelor categorii de studenți:  

- studenți proveniți de la casele de copii, 
- studenți orfani de ambii părinți, 
- studenți proveniți din plasament familial. 

Răspund: Şeful Serviciului cantine, Directorul general administrativ, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

14. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se 
constituie Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2022-2023, 
având următoarea componență: 

- Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte 
Prorector cu studenții şi legătura cu mediul economic 

- Ing. Mihaela Alina POPESCU – vice-preşedinte, secretar şef universitate 
- Conf. dr. Roxana MATEFI – membru, Prodecan Facultatea de Drept 
- Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 
- Jr. Adrian MANEA – membru 
- Alexandra Ioana RUCSANDA (Facultatea de Medicină) – membru, student senator 
- Octavian IONAȘCU (Facultatea Design de Produs și Mediu) – membru, student 

senator 
- Jr. Doina CHELARU – secretar 
Răspund: Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 
 
 
 

   
  Anexa 5 
Cuantumurile burselor 
studenților pentru anul 
universitar 2022 – 2023 
 
 
Anexa 6 
Tarife de cazare, în 
căminele studențești 2022 
– 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

 Nr. 51 din 16 septembrie 2022 
 

4/6  
 

15. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor 
beneficia, la cerere, de reducerea cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului 
universitar 2022 – 2023. În acest sens, vor fi luate în considerare numai cazurile 
pentru care certificatele medicale atestă foarte clar gradul handicapului, respectiv 
grav/accentuat. Această prevedere se aplică numai în perioada studiilor (exceptând 
vacanțele). Cererile vor fi depuse la Serviciul cămine și vor fi centralizate la 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural. Reducerile 
se aplică din momentul aprobării cererilor. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

16. În vederea încheierii și transmiterii în platforma REVISAL a contractelor individuale 
de muncă ale cadrelor didactice asociate pentru activitățile de predare în regim de 
plata cu ora, formele de învățământ ZI și IDFR, directorii de departamente vor 
dispune completarea datelor necesare acestui proces în formularul care se 
regăsește la adresa  https://drive.unitbv.ro. 
Termen de completare: 21.09.2022 
După întocmirea „Contractelor individuale de muncă” și a „Fișelor de post” de către 
SRU, acestea vor fi retransmise la departamentele didactice în vederea semnării de 
către angajați împreună cu o Declarație de consimțământ privind prelucrarea 
datelor personale (conform modelului din Anexa 7).  
Termen de semnare și returnare la SRU: 27.09.2022 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii facultăților, Şeful Serviciului Resurse 
Umane, Responsabilul GDPR, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

17. Având în vedere prevederile Legii nr.76/2022, în baza informării făcute de Casa 
Județeană de Pensii (CJP) asupra emiterii deciziilor de pensionare pentru limită de 
vârstă, anticipată, anticipată parțial sau invaliditate, universitatea va înceta de 
drept, conform art.56 alin.1 lit. c teza a II-a Codul muncii, contractul individual de 
muncă al angajatului - titular al deciziei de pensionare astfel comunicate, chiar dacă 
există anterior adresei CJP aprobare la nivel de universitate privind menținerea în 
activitate/ ca titular în baza aceluiași contract de muncă la cererea angajatului.  
Referitor la coroborarea art.286 alin.1 si art.289 alin.1 Legea nr.1/2011 cu 
dispozițiile Legii nr.76/2022 raportat la art.56 alin.1 lit. c Codul muncii, în cursul 
anului universitar 2022/2023 va înceta de drept contractul de muncă al cadrelor 
didactice titulare conform înștiințării de la CJP, fără a fi modificate statele de funcții, 
urmând ca directorii de departament să asigure înlocuirea persoanei în cauză în 
regim de plata cu ora. 
Răspund: Șef Serviciu Resurse Umane, Directorii de Departamente, Decanii, Rector 
 

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

 
Anexa 7 
Declarație de 
consimțământ privind 
prelucrarea datelor 
personale 
 
 
 
Anexa 8 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
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Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OMCID nr. 20897 din 08.07.2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMCID nr.  498/2021 privind aprobarea 

componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare și inovare, publicat în M.O. nr. 732 din 21.07.2022. 

2. LG nr. 225 din 19.07.2022 pentru aprobarea OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de 
bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, publicată în 
M.O. nr. 732 din 21.07.2022. 

3. LG nr. 255 din 21.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată 
în M.O. nr. 744 din 25.07.2022. 

4. LG nr. 256 din 21.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 
publicată în M.O. nr. 744 din 25.07.2022. 

5. LG nr. 242 din 20.07.2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale 
de interoperabilitate, publicat în M.O. nr. 752 din 27.07.2022. 

6. OMS nr. 2244 din 20.07.2022 și al președintelui ANAP  nr. 1205 din 27.07.2022 privind abrogarea OMS și al 
președintelui ANAP nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard 
privind achiziția de produse biocide, publicate în M.O. nr. 776 din 04.08.2022. 

7. HG nr. 978 din 03.08.2022 și Anexele sale pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la HG nr. 433/2022 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii 
instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, publicate în M.O. nr. 781, respectiv 
781 bis din 05.08.2022 

8. HG 979 din 03.08.2022 și Anexele sale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de 
studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023, publicate în M.O. nr. 782, respectiv 782 bis din 
05.08.2022 

9. OMF 1855 din 12.08.2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, publicat în M.O. nr. 807 din 16.08.2022  

10. OME 4403 din 04.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
național al calificărilor, publicat în M.O. nr. 809 din 17.08.2022 

11. OME nr. 4517 din 10.08.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Sociologie” în cadrul Școlii Doctorale 
Interdisciplinare, organizată la Universitatea „Transilvania” din Brașov, publicat în M.O. nr. 818 din 19.08.2022 

12. OME 4523 din 10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul 
școlar 2022—2023, publicat în M.O. nr. 824 din 22.08.2022 

13. Decizia nr. 364 din 8 iunie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) 
lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M.O. nr. 831 din 24.08.2022 
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14. OME nr. 4721 din 16.08.2022 privind modificarea ?i completarea Metodologiei-cadru de organizare ?i 

desfasurare a examenelor de licenta/diplorna ?i disertatie. aprobata prin OME nr. 3106/2022, publicat In 

M.O. nr. 836 din 25.08.2022 

15. OUG nr. 117 din 26.08.2022 pentru modificarea ;;i completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, 

publicata ln M.O. nr. 845 din 29.08.2022 

16. OMMSS nr. 1348 din 25.08.2022 ?i al presedintelui INS nr. 784 din 29.08.2022 privind modificarea ;;i 

completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin 

OMMFPS, ?i al presedintelui INS nr. 1.832/856/2011, publicate In M.O. nr. 880 din 07.09.2022 

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan 
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