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1. În conformitate cu legislația în vigoare, a Ordinului comun (Ministerul Educației - nr. 
5.196/3.09.2021 și Ministerul Sănătății - nr. 1.756/3.09.2021) 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, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și studenții sunt 
obligați să respecte măsurile din acest ordin, precum și măsurile care vor fi aprobate 
prin procedură proprie până în cel mai târziu la data de 22.09.2021. Ordinul poate 
fi consultat pe intranetul universității. 

Răspund: Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, Studenții UNITBV 
 

2. Se supune aprobării Senatului universității Planul de măsuri pentru organizarea 
activității în Universitatea Transilvania din Brașov în condiții de siguranță epidemio-
logică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 pentru anul 
universitar 2021-2022 (Anexa 1). 

Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

3. Facultățile și Direcția General Administrativă sunt solicitate să transmită la 
prorectoratul cu relațiile publice, până la data de 15.09.2021, eventualele modificări ale 
datelor de contact ale persoanei responsabile pentru coordonarea activităților de 
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 (Nume, prenume, adresa de e-mail, telefon). 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul 

 
4. Se aprobă lista beneficiarilor programului "UNITBV susține performanța" (Anexa 2) 

Răspund: Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 
 

5. Se lansează competiția 2021 pentru „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” 
(PA-MERAS), conform Anexei 3. 

Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
6. Se supun aprobării Senatului universității variantele revizuite ale : i) Regulamentului 

privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material  (Anexa 4), ii) Regulamentului 
privind organizarea şi funcționarea căminelor studențești (Anexa 5) și iii) tarifelor de 
cazare în căminele studențești, anul universitar 2021 – 2022, valabile începând cu 
01.10. 2021 (Anexa 6). 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
7. Facultățile vor transmite la Prorectoratul cu relațiile publice programarea cursurilor 

inaugurale pentru anul universitar 2021-2022, până în 16.09.2021. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

Anexa 1 
Planul de măsuri 
pentru organizarea ac-
tivității în Universitatea 
Transilvania din Brașov 
în condiții de siguranță 
epidemiologică, pentru 
prevenirea îmbolnăvi-
rilor cu virusul SARS-
CoV-2 pentru anul 
universitar 2021-2022 
 
Anexa 2 
Lista beneficiarilor 
programului "UNITBV 
susține performanța" 
 
Anexa 3 
Competiția 2021 
pentru „premiul anului. 
Mobilitatea Erasmus+” 
(PA-MERAS), 
 
 
Anexa 4 
Regulamentul privind 
acordarea de burse şi 
alte forme de sprijin 
material 
 
Anexa 5 
Regulamentul privind 
organizarea şi 
funcționarea căminelor 
studențești 
 
Anexa 6 
Tarifele de cazare în 
căminele studențești, 
anul universitar 2021 - 
2022 
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8. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se 
constituie Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2021-2022, 
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 
• Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 
• Jr. Adrian MANEA – membru 
• Alexandra Ioana RUCSANDA - Facultatea de Medicină, membru, student 

senator 
• Andreea MANOILĂ - Facultatea de Matematică-Informatică, membru, 

student senator 
• Jr. Doina CHELARU – secretar 

Răspund: Secretarul Șef al universității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 

9. În fiecare facultate se va constitui Comisia de acordare a burselor şi a altor forme 
de sprijin material, pentru anul universitar 2021 – 2022, cu aprobarea Consiliului 
facultății. Conform Regulamentului de burse, comisiile de la nivelul facultăților vor 
fi formate din prodecanul cu studenții, secretarul şef şi 2-3 reprezentanți ai 
studenților (dintre care, preferabil cel puțin un student senator). În acest sens, 
facultățile vor transmite componența comisiilor la Prorectorul cu studenții (extras 
din Procesul verbal al ședinței de Consiliu). 

Răspund: Prodecanii cu studenții, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural. 
Termen: 24.09.2021 

 

10. Studenții șefi de promoție (proveniți de la licee, respectiv absolvenți de studii de 
licență și în prezent studenți la programele de master) și cei care au obținut nota 10 
la bacalaureat admiși în anul I vor avea la dispoziție (numai pentru perioada 
studiilor) la începutul anului universitar 2021 - 2022 un laptop și vor beneficia pe 
parcursul acestui an (exceptând vacanțele și perioadele în care căminele 
studențești, respectiv cantina nu sunt deschise) de cazare gratuită în cămine 
(conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești) și de o 
masă de prânz gratuită la cantinele studențești, în valoare de maximum 15 lei/zi. 
Menținerea acestor beneficii (cazare și masă) în anii următori este condiționată de 
obținerea unei medii generale anuale de minimum 9. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Secretarul șef al 
universității, Șeful serviciului achiziții, Directorul general-administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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11. În anul universitar 2021- 2022, studenții cazați în căminele universității care fac 
dovada vaccinării anti-Covid 19 până la data de 01.10.2021 (pentru vaccinurile a căror 
schemă include două doze cel puțin prima doză de vaccin) beneficiază de o scutire de 
la taxa de cazare în cămin pentru luna noiembrie. Prezentarea dovezii (a Certificatului 
digital european Covid 19) trebuie făcută la administrația fiecărui cămin, până în data 
de 05.10.2021.  

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Prodecanii cu studenții, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 

 
12. Pentru anul universitar 2021 – 2022 și în perioadele în care se desfășoară activități 

didactice, studenții senatori pot opta între gratuitate la cazare sau gratuitate la masa 
de prânz (cuantum maximum 15 lei/zi). Aceste beneficii pot fi eliminate la propunerea 
conducerii Senatului universității, în funcție de numărul de absențe nemotivate de la 
ședințele Senatului ale studenților senatori. 

Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Directorul General administrativ, Prorectorul cu 
Studenții și legătură 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 
maximum 15 lei/zi, în regim gratuit, la cantinele – restaurant ale universității, pentru 
anul universitar 2021 – 2022, 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. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor 
beneficia, la cerere, de reducere cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului 
universitar 2021 – 2022. 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. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul 
cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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15. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu studenții următoarele liste și documente:  
• Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență și masterat din 

postura de șef de promoție; 
• Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență care au obținut media 

10 la examenul de bacalaureat; 
• Actele doveditoare pentru studenții din anul I (licență și masterat) din care să 

reiasă calitatea de șef de promoție, respectiv nota 10 la bacalaureat (pentru 
licee, șeful de promoție este elevul cu cea mai mare medie din an); 

• Listele cu studenții de an mai mare, admiși din postura de șef de promoție sa 
cu 10 la bacalaureat, care au obținut minimum media 9 la finalul anului 
universitar 2020 – 2021. 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Decanii facultăților, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
Termen: 24.09.2021 

 
16. Pentru anul universitar 2021-2022, cazarea studenților în cămine va respecta 

legislația și normele sanitare în vigoare. Astfel, în căminele C1, C2, C3, C4, C5, C8, 
C9, C11, C12, C14, C15, C16, vor fi cazați maximum 3 studenți în cameră, iar în C10 
maximum 2 studenți. În acest sens, se supun aprobării Senatului noile tarife de 
cazare (Anexa 3). 

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul economic, Directorul general-administrativ, 
Prodecanii cu studenții ai facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 
17. În data de 01.10. 2021 (vineri) se va organiza festivitatea de deschidere a noului an 

universitar, în conformitate cu legislația și normele sanitare în vigoare. Evenimentul 
va avea loc în aer liber, în curtea interioară a Colinei Universității (adiacentă 
corpurilor C, D, E) și va cuprinde două sesiuni, cea de dimineață (deschiderea oficială 
a noului an universitar – ora 10:00) și cea de seară – Student Login (ora 17:00), 
destinată activităților de orientare pentru studenții anului I. Cheltuielile aferente vor 
fi suportate din venituri proprii și din alte surse atrase. 

Răspund: Membrii Biroului de Imagine, Directorul general-administrativ, Prodecanii cu 
studenții ai facultăților, Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 7 
Hotărârile BCA 

 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 

1. OMMPS nr. 585 din 02.07.2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, 
prevăzut în anexa la nr. 64/2003 publicat în M.O. nr. 712 din 19.07.2021 
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15. OME 4638 din 17.08.2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din 
învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în 
M.O. nr. 819 din 26.08.2021 

16. OG nr. 3 din 25.08.2021pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, publicată 
în  M.O. nr. 821 din 27.08.2021 

17. HG nr. 906 din 19.08.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 385/2021 privind domeniile și programele de 
studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021—2022, 
publicată în M.O. nr. 821 din 27.08.2021 și Anexele nr. 1 și 2 la HG nr. 906/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
HG nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți 
ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021— 2022, publicate în M.O. nr. 821bis din 27.08.2021 

18. HG nr. 883 din 19.08.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la HG nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru 
anul universitar 2021—2022, publicată în M.O. nr. 823 din 27.08.2021 și Anexele nr. 1—6 la HG nr. 883 pentru 
modificarea anexelor nr. 1—6 la HG nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 
2021—2022, publicate în M.O. nr. 823bis din 27.08.2021 

19. OMS 438 din 30.03.2021 și OME 4629 din 13.08.2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de 
sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, publicate în M.O. nr. 826 din 30.08.2021 și 
Anexele nr. 1–20 la OMS și OME nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de 
sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, publicate în M.O. nr. 826bis din 30.08.2021 

20. HG nr. 908 din 19.08.2021 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Educației, publicată în M.O. nr. 827 din 30.08.2021 

21. OUG nr. 94 din 30.08.2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
M.O. nr. 830 din 31.08.2021 

22. OG nr. 14 din 30.08.2021 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 
sănătate, publicată în M.O. nr. 831 din 31.08.2021 

23. OG nr. 8 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 
832 din 31.08.2021  

24. OG nr. 11 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și 
reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în M.O. 832 din 31.08.2021 

25. OG nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în M.O. nr. 833 din 31.08.2021 
26. OG nr. 19 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
sănătății, publicată în  M.O. nr. 834 din 31.08.2021 

27. Ordin al președintelui ANAP nr. 1170 din 18.08.2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicat în 
M.O. nr.  845 din 04.09.2021 

28. OME nr. 5196 din 03.09.2021 și OMS nr. 1756 din 03.09.2021 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, publicate în M.O. nr. 848 din 06.09.2021 

 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov 
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