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1. Se aprobă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a posturilor 
didactice vacante conform Anexei 1. 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

2. Se aprobă scoaterea la concurs pe perioadă determinată a posturilor didactice 
vacante conform Anexei 2. 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul 
 

3. Se supune aprobării Senatului calendarul admiterii la programele de licență și 
masterat, sesiunea 2021 (iulie și septembrie) (Anexa 3a, Anexa 3b,  și Anexa 3c). 
Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se supun aprobării Senatului taxele de participare la concursul de admitere 
pentru sesiunile iulie / septembrie 2021 (Anexa 4), taxele de școlarizare pentru 
anul universitar 2021-2022 (Anexa 5) și alte categorii de taxe (Anexa 6). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 

5. Procesul de evaluare a activității didactice de către studenți pentru semestrul al II-lea 
al anului universitar 2020-2021 se desfășoară după calendarul din Anexa 7. 
Răspund: Coordonatorii CEAC-D, Directorii de departamente, Coordonatorul 
Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității 

 

6. Se modifică componența Consiliului pentru relații internaționale astfel: 
reprezentantul conducerii Facultății de Construcții este șef lucr. dr. ing. 
Christiana Emilia Cazacu, actualul prodecan responsabil cu internaționalizarea, 
în locul conf. dr. ing. Teofil Gălățanu. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 
 

7. Se aprobă acordarea a trei burse de studii în condiții similare Transilvania 
Academica Scholarship, începând cu anul universitar 2021-2022, pentru 
următorii candidați din Republica Populară Democrată Coreeană, la propunerea 
Ambasadei României în această țară: KIM Jun Min – masterat în domeniul 
Silvicultură, inclusiv an pregătitor; PAK Se Pyong – masterat în domeniul 
Silvicultură, inclusiv an pregătitor; KANG Jun Hak – doctorat în domeniul 
Silvicultură, inclusiv an pregătitor. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 
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Posturi didactice 
vacante pe perioadă 
nedeterminată care vor 
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sem 2- 2021  
 
Anexa 2 
Posturi didactice 
vacante pe perioadă 
determinată care vor fi 
scoase la concurs în 
sem 2- 2021 
 
Anexa 3 
Calendarul admiterii la 
programele de licență 
și masterat, sesiunea 
2021 
 
Anexa 4 
Taxele de participare la 
concursul de admitere 
pentru sesiunile iulie / 
septembrie 2021 
 
Anexa 5 
Taxele de școlarizare 
pentru anul universitar 
2021-2022 
 
Anexa 6 
Alte categorii de taxe 
pentru anul universitar 
2021-2022 
 
Anexa 7 
Calendarul procesului 
de evaluare a activității 
didactice de către stu-
denți pentru semestrul 
al II-lea al anului 
universitar 2020-2021 
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8. Incepand cu 01.04.2021, studentii Mihnea Hutui - anul llESf s: George Andrei

Pascale - anulll MI, vor face parte din cornponenta grupului Transilvania Star

Group (TSG)ca ?i student: bursieri. Acestia se vor ocupa de activitati de web-

design, dezvoltare aplicatie student@unitbv ?i activitati de rnentenanta

procese. Ambii student: vor primi bursa Student Campus Star - tip 2.
Coordonatorul grupului TSG va include in raportul de activitate lunar ?i
activitatile desfasurate de cei doi noi membri.
Raspund: Secreterul-sei a/ universita{il: Directorul economic, Prorectoru/ cu
studentii ?i /egatura cu mediu/ economic ?i socio-cultural, Rectorul

9. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 8).
Anexa 8
Hotarari seA

l.egislatie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OME nr. 3320 din 24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare ~i utilizarea

fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat,

pentru anu12021, publlcat ln M.O. nr. 244 din 10.03.2021.

2. H.G. 293 din 10.03. 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei

incepand cu data de 14.03. 2021, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata

acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,publicata in

M.O. nr. 245 din 11.03.2021.
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