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1. Se supune aprobării Senatului Metodologia privind alegerea membrilor 
Consiliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) din Universitatea 
Transilvania din Braşov (Anexa 1). 
Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 
 

2. Se aprobă înființarea UNITBV Research Training HUB în cadrul Prorectoratului 
cu activitatea de cercetare și informatizare, ca structură funcțională a 
Consiliului pentru Cercetarea Științifică. 
Răspund: Consiliul pentru Cercetarea Științifică, Prorectorul cu activitatea de 
cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

3. Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de concurs și a comisiilor 
de contestații pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante din 
sesiunea iulie 2021 (Anexa 2). 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se aprobă repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru 
admiterea la programele de licență și de masterat 2021 (Anexa 3). 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 
 

5. Se aprobă lista personalului din facultăți responsabil cu certificarea 
conformității cu originalul a actelor candidaților (Anexa 4) 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 
 

6. În conformitate cu Regulamentul programului "Serviciul în folosul UNITBV" 
aprobat prin HCA nr. 78/2015, facultățile vor transmite Ia Prorectoratul cu 
relațiile publice fișa de pontaj aferentă lunilor ianuarie-mai 2021, conform 
modelului existent pe portal, până Ia data de 15.06.2021. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de marketing și imagine, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
7. Se aprobă Calendarul de selecție a decanului Facultății de Design de Mobilier și 

Inginerie a Lemnului (Anexa 5). 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
8. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 6). 
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Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
 
1. OMEAT 300 din 23.04.2021 și OANAP nr. 549 din 22.04. 2021 pentru aprobarea listei țărilor care se încadrează în 

categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)—(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. 
(1) lit. ii) pct. (iii)—(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)—(v) din Legea 
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicate în M.O. nr. 459 din 29.04.2021; 

2. OME 3755 din 29.04.2021 și OMS 560 din 29.04.2021 privind modificarea și completarea OME și OMS nr. 
3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
publicat în M.O. nr. 462 din 29.04.2021; 

3. OMCID nr. 33 din 21.04. 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la OMEC nr. 3.463/2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a 
componenței nominale a acestuia, publicat în M.O. Nr. 468 din 05.05.2021; 

4. OUG nr. 36 din 05.05.2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 
calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul 
electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, publicată în M.O. nr. 474 din 06.05.2021; 

5. OME nr. 3747 din 28.04.2021 privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior de stat în anul 2021, publicat în M.O. Nr. 475 din 06.05.2021; 

6. OMCID nr. 28 din 16.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea și dezvoltarea spin-
offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, publicat în M.O. Nr. 477 din 07.05.2021; 

7. HG nr. 531 din privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, 
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. 488 din 11.05.2021; 

8. Legea nr. 133 din 13.05. 2021 pentru modificarea și completarea OG nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul financiar preventiv, publicata în M.O. nr. 501 din 13.05.2021; 

9. Legea nr. 138 din 13.05.2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii , publicata 
în M.O. nr. 501 din 13.05.2021; 

10. OUG nr. 38 din 13.05.2021pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale, publicată 
în M.O. nr. 504 din 14.05.2021; 

11. OMC nr. 3028 din 14.05. 2021 și OMS nr. 686 din 14.05.2021 pentru completarea anexei la OMC și OMS nr. 
3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și 
pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicate în 
M.O nr. 505 din 14.05.2021; 

12. HG nr. 550 din 14.05. 2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HG nr.531/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, publicată în M.O. nr. 506 din 14.05.2021; 
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13. HG nr. 536 din 13.05.2021 pentru modificarea !?i completarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul !?i indernnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate

prin HG nr. 52/2011, publkata in M.O. nr. 510 din 17.05.2021;

14. OME nr. 3805 din 17.05.2021 !?i OMS nr. 703 din 17.05.2021 privind modificarea OME !?i OMS nr.

3.235/93/2021 pentru aprobarea rnasurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/tnstitutiilor de

invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea lrnbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2,

publicate in M.O. nr. 512 din 17.05.2021.
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