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1. Se aprobă distribuirea pe programe de studii a locurilor finanțate de la buget 
alocate UniTBv și a locurilor cu taxă pentru admiterea 2020 (Anexa 1). 

Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu internaționalizarea universității și 
asigurarea calității, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 

 
2. Se supun spre aprobarea Senatului:  

a) Contractul candidatului la admitere sesiunea iulie, (Anexa 2a). 
b) Contractul candidatului la admitere sesiunea septembrie 2020, (Anexa 2b). 
c) Contractul candidatului la admitere sesiunea iulie medicină (Anexa 2c). 

Răspund: Compartimentul juridic, Decanii, Prorectorul responsabil cu 
internaționalizarea universității și asigurarea calității, Prorectorul responsabil cu 
activitatea didactică, Rectorul 

 
3. Se supune spre aprobarea Senatului modificarea calendarului de admitere la 

Facultatea de Medicină (Anexa 3). 
Răspund: Decanul Facultății de Medicină, Prorectorul responsabil cu 
internaționalizarea universității și asigurarea calității, Prorectorul responsabil cu 
activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se supune spre aprobarea Senatului Instrucțiunea privind desfășurarea online a 

inspecțiilor pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020 (Anexa 4). 
Răspund: Directorul DPPD, Decanul Facultății de Psihologie și științele educației, 
Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 

 
5. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 de lei fiecărei facultăți pentru consumabile 

necesare derulării admiterii 2020. 
Răspund: Serviciul financiar-contabil, Prorectorul responsabil cu activitatea 
didactică, Rectorul 

 
6. Se aprobă varianta revizuită a următoarelor documente din cadrul Sistemului de 

Management al Calității: 
- Derularea mobilităților de studiu pentru studenții din Universitatea Transilvania 

din Braşov în cadrul programului Erasmus+. 
- Derularea mobilităților de practică pentru studenții din Universitatea 

Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+. 
- Derularea mobilităților de predare ale cadrelor didactice din Universitatea 

Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+. 
- Derularea mobilităților de formare ale personalului didactic şi administrativ din 

Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+. 
Răspund: Responsabilii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a 
calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 

Anexa 1 
Distribuirea pe 
programe de studii a 
locurilor finanțate de la 
buget și a locurilor cu 
taxă pentru admiterea 
2020 
 
Anexa 2a 
Contractul candidatului 
la admitere 2020 – 
sesiunea iulie 
 
Anexa 2b 
Contractul candidatului 
la admitere 2020 – 
sesiunea septembrie 
 
Anexa 2c 
Contractul candidatului 
la admitere 2020 – 
sesiunea iulie 
Facultatea de  
Medicină 
 
Anexa 3 
Calendarul de admitere 
la Facultatea de 
Medicină 
 
Anexa 4 
Instrucțiunea privind 
desfășurarea online a 
inspecțiilor pentru 
acordarea gradului 
didactic I, seria 2018-
2020 
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7. Se aprobă lista beneficiarilor programului „Transilvania University Scholarship” 
selectați în cadrul competiției 2020 (Anexa 5). 

Răspund: Comisia de selecție, Rectorul 
 

8. Se aprobă Instrucțiunea de aplicare a OMS 874 și OMAI 81 din 22.05.2020, privind 
reguli pentru respectarea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (Anexa 6). 

Răspund: Responsabilul Compartimentului securitate şi protecția muncii, Decanii 
facultăților, Șefii serviciilor și structurilor suport, Directorul DGA, Biroul CA, 
Prorectorul relații publice, Rectorul 

 
9. Temele de licență și disertație care se vor susține în anul universitar 2020-2021, 

la programele de studii: Tehnologia informației (IESC), Calculatoare (IESC), Sisteme 
avansate în automatică şi tehnologii informatice (IESC), Securitate cibernetica 
(IESC), Informatică (MI), Informatică aplicată (MI), Informatică aplicată în limba 
germană (MI), Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft (MI), Aplicații pentru 
telefonul mobil și tehnologii internet in e-Business - limba germana (MI), 
Tehnologii internet - limba engleză (MI) vor aborda teme de interes pentru 
universitate. Facultățile, structurile administrative și suport vor transmite la 
prorectoratul cu relațiile publice (prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro) 
propunerile de teme pentru proiectele de licență/diplomă și disertație în domeniul 
IT, până la data de 04.06.2020 ora 1300. 

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii serviciilor și structurilor suport, 
Prorectorul cu relațiile publice 

 
10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 7). 
 

Anexa 5 
Lista beneficiarilor pro-
gramului „Transilvania 
University Scholarship” 
competiția 2020 
 
Anexa 6 
Instrucțiunea de aplicare 
a OMS 874 și OMAI 81 
din 22.05.2020 
 

 
Anexa 7 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație  

 

Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr.299 din 09.04.2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în MO 
nr.375/11.05.2020; 

2. OMEC nr.4156 din27.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor universitare în sistemul de învățământ superior; publicat în MO nr.381/12.05.2020; 

3. OUG nr.65 din 07.05.2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor 
europene structurale şi de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în MO nr.381/12.05.2020; 
începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene structurale şi de investiții sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze 
documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor 
adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, 
rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin 
intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014; 
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4. OMEC nr.4151 din 24.04.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii ~i scolarizare a cetatenilor straini

incepand cu anul scolar/universitar 2017 -2018, aprobata prin OMEN nr.3.4 7312017, publicat in MO nr.383/13.05.2020;
5. OUG nr.70 din 14.05.2020 privind reglementarea unor rnasuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul sltuatiei

epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum ~i a

altor acte normative, publicata in MO nr.394/14.05.2020;
6. Legea nr.55/2020 privind unele rnasuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in

MO nr.396/15.05.2020;

7. OMEC nr.4253 din 13.05.2020 pentru modificarea anexei la OMEC nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului
activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECTa invatamantului universitar de scurta
durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclull de studii universitare
de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5.553/2011, sesiunea
2019-2020, publicat in MO nr.399/15.05.2020;

8. OMMPS nr.3577 laMS nr.831 din 15.05.2020 privind rnasurile pentru prevenirea contarrunarii cu noul coronavirus

SARS-CoV-2 ~i pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de rnunca in conditii de securitate ~i sanatate in rnunca,
pe perioada starii de alerta, publicatin MO nr.403/16.05.2020;

HG nr.394 din 18.05.2020 privind declararea starii de alerta ~i rnasurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in MO nr.410/18.05.2020;

10. OMEC nr.4216 din 18.05.2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare ~i inregistrare a programelor
postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin OMEN nr. 4.750/2019, publicat in MO
nr.411/18.05.2020;

11. Legea nr.59 din 19.05.2020 privind aprobarea OUGnr. 30/2020 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative,

precum ~i pentru stabilirea unor rnasuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate
de raspandirsa coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in MO nr.416/19.05.2020;

12. Legea nr.61 din 19.05.2020 privind aprobarea OUG nr. 41/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in sltuatia inchiderii temporare a unitatilor de
invatamant, publicata in MO nr.416/19.05.2020;

13. OMEC nr.4266/0MS nr.840 din 18/19.05.2020 pentru punerea in aplicare a rnasurilor privind sistemul de invatamantin
contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Rornaniei, publicat in MO nr.417 119.05.2020;

14. OMEC nr.4267/0MS nr.841 din 18/19.05.2020 pentru stabilirea unor rnasuri de prevenire ~i combatere a lmbolnavirilor
cu SARS-CoV-2 in umtatile/tnstitutiile de invatamant, institutiile publice ~i to ate structurile aflate in subordonarea sau

coordonarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii, publicat in MO nr.417 119.05.2020;
15. OMS nr.872/0CNAS nr.543 din 22/15.05.2020 pentru modificarea ~i completarea Normelor de aplicare a prevederilor

OUG nr. 158/2005 privind concediile ~i indernnizetiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin OMS ~i al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in MO nr.435/22.05.2020;

16. OMS nr.874/0MAI nr.81 din 22.05.2020 privind instituirea obtigativitatii purtarii ma~tii de protectie, a triajului
epidemiologic ~i dezinfectarea obligatorie a rnainilor pentru prevenirea contarninarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata
starii de alerta, publicat in MO nr.435/22.05.2020;

17. OUG nr.79 din 21.05.2020 pentru completarea ~i modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, publicata in MO
nr.437/25.05.2020; sunt rnocificar: aduse invatamantului militar, respectiv instituita exreptia ca pentru anul universitar

2020-2021 conditiile de admitere ~i cifra de scolarizare sa fie aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inaintea
sus .. oncursului de admitere.

10' RII· UN/V<>\,

l~~~T:" Vasile Abrudan

( ReHJ1"ni .i itatii !=IS' vania din Brasov
~ RECTO'

">", ~ 0
~·"OAlAN'~*"~ r-<:

9.

a


