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1. Se aprobă transmiterea către ARACIS a solicitării de declanșare a procedurilor de 
evaluare externă pentru Școala Doctorală Interdisciplinară (SDI) din cadrul IOSUD-
UNITBV și pentru domeniile de doctorat care funcționează în cadrul SDI, respectiv 
domeniile noi pentru care se solicită acreditare, conform listei din Anexa 1. 
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului Metodologia de admitere la studiile universitare 
de doctorat, sesiunea septembrie 2021 (Anexa 2). 
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
 

3. Se aprobă componența Comisiei centrale de admitere și a comisiilor de 
admitere pe facultăți (Anexa 3). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul. 
 

4. Se supun aprobării Senatului condițiile de admitere și de departajare valabile 
pentru sesiunile de admitere iulie / septembrie 2021 la programele de studii de 
licență și masterat (Anexa 4). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul. 
 

5. Se aprobă componența comisiei pentru verificarea gradului de îndeplinire a 
standardelor minimale de performanță științifică a candidaților la concursurile 
pentru ocuparea posturilor vacante didactice și de cercetare (Anexa 5). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul. 
 

6. Se aprobă pachetul de informații pentru programul de burse: „Burse doctorale 
pentru absolvenți internaționali ai UNITBV” / „Doctoral grants for UNITBV 
international graduates”, Anexa 6. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 

 
7. Se rectifică numele studentului Mihnea Huțui - anul II IESC cu Mihnea Huțuțui - 

anul II IESC din HCA 23_24.03.2021 pct. 8. 
Răspund: Secretarul-șef al universității, Directorul economic, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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8. Începând cu data de 06.04.2021 se aprobă înlocuirea responsabilului pentru 
coordonarea infrastructurii GDP Laura GROSU cu Silviu NARIE.  
Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
9. Se aprobă Comisia privind implementarea politicilor de protecția datelor personale 

conform Regulamentului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Anexa 7). 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
10. Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcții 

de conducere din universitate, precum şi persoanelor numite pe perioadă de 
interimat, că au obligația de a depune declarația de avere şi declarația de interese 
aferente anului 2020 până la data de 27.05.2021. De asemenea, angajații cu funcții 
de conducere şi control din universitate, precum şi personalul angajat cu contract 
de muncă ce administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din 
fonduri externe sau din fonduri bugetare au obligația actualizării anuale a 
declarațiilor de avere şi de interese. Biroul de management al proiectelor va 
transmite la Prorectoratul cu relațiile publice lista persoanelor care administrează 
aceste proiecte până în 30.04.2021. Reamintim, totodată că potrivit art. 4 alin. 1 
din Legea nr. 176/2010 declarațiile de avere şi declarațiile de interese se depun în 
termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție. Machetele 
declarațiilor de avere şi a celei de interese se găsesc pe site-ul instituției: 
http://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interespublic/ declaratii-de-
avere-si-interese.html, iar adeverințele cu veniturile pe anul 2020 pot fi descărcate 
începând cu 06.04.2021, de pe intranet, din secțiunea Fluturaș de salariu. 
Declarațiile de avere şi cea de interese se transmit pe e-mail 
danielavelicu@unitbv.ro și se vor depune personal, la SRU (cam. 211 clădirea 
Rectorat – d-na Daniela Velicu).  
Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

11. Se aprobă Planificarea activităților Comisiei de Monitorizare, Coordonare și 
Îndrumare Metodologica a Sistemului Propriu de Control Intern și a Echipei de 
Gestionare a Riscurilor din Universitatea Transilvania din Brașov, pentru anul 2021 
(Anexa 8).  
Răspund: Coordonatorul Echipei de Gestionare a Riscurilor, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 
 

Anexa 7 
Comisia privind 
implementarea 
politicilor de protecția 
datelor personale 
conform 
Regulamentului privind 
protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal și privind 
libera circulație a 
acestor date 
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12. Directorii de departamente și coordonatorii de structuri vor transmite propunerile 

privind completarea/modificarea reprezentantului în Comisia de Monitorizare, 
Coordonare şi Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control 
Managerial și în Echipa de gestionare a riscurilor, la Prorectoratul cu relațiile publice 
(la adresa de e-mail prorectorrel.publice-imagine@unitbv.ro) până în data de 
26.04.2021, precizând datele de contact ale persoanelor nominalizate. Răspund: 
Directorii de departament, Coordonatorii de structuri, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 

13. In condițiile prevederilor art. 49 alin. 6 din CCM nr. 503/2017 raportat la art. 76 alin. 4 
lit. a Codului fiscal și a Cartei Universității se aproba acordarea de cadouri în beneficiul 
copiilor minori, în vârstă de maxim 14 ani împliniți, cu ocazia Zilei Internaționale a 
Copilului. Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universității prin bugetul insti-
tuțional, vor fi suportate din veniturile proprii ale universității, iar cadourile vor fi dis-
tribuite în cadrul facultăților, respectiv în cadrul serviciilor și direcțiilor universității.  
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul 
 

14. În perioada vacanței de primăvară (03.05.2021 - 09.05.2021), în zilele lucrătoare, 
se organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 
9 00 - 1300. Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de membri ai Biroului 
Consiliului Facultății (decan, prodecan) sau ai Biroului Consiliului de Administrație la 
nivelul rectoratului. Permanența va fi înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu relațiile 
publice, până miercuri 21.04.2021, ora 1300. Structurile administrative și suport de 
la nivelul facultăților și universității își desfășoară activitatea după programul 
normal de lucru, cu excepția situațiilor când persoanele care le deservesc au depus 
cerere de concediu de odihnă, situație care va fi semnalată de coordonatorii 
structurilor, până la data de 21.04.2021, ora 1300, pe email, la Prorectoratul cu 
relațiile publice.  
Răspund: Decanii facultăților, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul General 
Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

15. Pentru perioada aprilie – iunie 2021, fiecare facultate are la dispoziție suma de 
1.000 de lei pentru materiale consumabile.  
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul  
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16. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 9). Anexa 9
Hotarari seA

l.egislatie

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

1. HG nr. 348 din 25.03.2021 pentru modificarea ~i completarea anexei nr. 3 la HG nr. 293/2021 privind

prelungirea starii de urgenta 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. 308 din 26.03.2021;

2. Decizia nr. 255 din 31.03.2021 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea

implernentarf Strategiei nationale de renovare pe term en lung, publicata In M.O. nr. 328 din 31.03.2021

3. HGnr. 369 din 29.03.2021 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei, publicata In M.O. nr. 333

din 01.04.2021;

4. HG nr. 371 din 29.03.2021 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Cercetarii, lnovarii ~i Digitalizarii,

publicata In M.O. nr. 333 din 01.04.2021;

5. DUG nr. 22 din 31.03.2021 privind modificarea ~i completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 ;>ia DUG

nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata In M.O. nr. 335 din 01.04.2021; actul normativ

reglernenteaza: organizarea programelor de studii integrate, folosirea intr-un procent de maximum 10%din

sumele din finantarea de baza pentru cheltuieli de investitii, in beneficiul cornunitatilor academice, procesul

de evaluare a studiilor doctorale, obligativitatea parcurgerii procesului de evaluare pana la data de 31.12.2021

de catre IOSUD-urile care functioneaza In prezent;

6. Legea nr. 57 din 31.03.2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea

Monitorului Oficial al Rornaniei, publlcata In M.O. nr. 337 din 02.04.2021;

7. OME nr. 3611 din 31.03.2021 pentru 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. 5553/2011, sesiunea 2020-2021,

publicat in MO. Nr. 345 din 05.04.2021;

8. DUG nr.25 din 31.03.2021 privind modificarea ~i completarea unor acte normative In domeniul achizitiilor

publice, publlcata in M.O. nr. 346 din 05.04.2021.

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan

t- ," ansilvania din Brasov
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