
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

 Nr. 31 din 22septembrie 2021 
 

1/5  
 

 
1. Se supune aprobării Senatului Fișa de raportare a activității de cercetare științifică 

(FRACS) pentru anul 2022 (Anexa 1). 
Răspund: Consiliul pentru Cercetarea Științifică, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 

 
2. În anul universitar 2021-2022, IT Student Grup (ITSG) are următoarea componență 

inițială: Robert Păcuraru și Andreea Daniela Gheorghe. ITSG sprijină Biroul IT pentru 
asigurarea mentenanței echipamentelor locale și oferă sprijin utilizatorilor 
platformelor informatice ale universității. Studenții vor beneficia de cazare gratuită 
în campus și masă în regim gratuit, în valoare de maximum 15 lei pe zi, începând cu 
01.10. 2021.  

Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Șeful Biroului IT, 
Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 
3. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) informații actualizate 

pentru anul universitar 2021-2022 cu privire la:  
- coordonatorii programelor de studii de licență și masterat;  
- componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de 

departamente.  
DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor de 
raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ .docx 
fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa d-dac@unitbv.ro . 

Termen: 11.10.2021 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității  

 
4. Facultățile vor transmite la Biroul de asigurare a calității (DAC) următoarele 

informații referitoare la procesul de evaluare colegială în anul universitar 2021-
2022:  

- lista cadrelor didactice supuse evaluării de către studenți, pe departamente;  
- lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente;  
- componența comisiilor de evaluare colegială.  

DAC va trimite facultăților și departamentelor formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit la DAC, în format electronic: fișiere .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa 
d-dac@unitbv.ro.  

Termen: 11.10.2021 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității 

 

Anexa 1 
Fișa de raportare a 
activității de cercetare 
științifică (FRACS) 
pentru anul 2022 
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5. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu internaționalizarea și evaluarea calității 
informații actualizate pentru anul universitar 2021-2022 cu privire la:  

- coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultăți,  
- componența comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ 

plasament practic (C-SER) la nivel de facultate,  
- persoana desemnată, din cadrul comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în 

catalogul de note.  
- declarațiile pentru evitarea conflictului de interese, semnate de membri C-SER. 
Prorectoratul de resort va trimite facultăților formatul electronic al documentelor 
de raportare. Datele solicitate se transmit în format electronic: fișiere .xls, .doc/ 
.docx fără semnături și fișiere .pdf cu semnăturile aferente, pe adresa prorector-
international-calitate@unitbv.ro . 
Termen: 11.10.2021 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

6. Se aprobă componența Consiliului pentru relații internaționale, începând cu anul 
universitar 2021-2022, Anexa 2. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul 
 

7. Se aprobă lista persoanelor responsabile pentru coordonarea activităților de 
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul facultăților și Direcției General 
Administrativă în anul universitar 2021-2022 (Anexa 3).  
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 

8. Cadrele didactice titulare și asociate, cadrele didactice auxiliare și personalul 
nedidactic nou angajat vor completa și depune la Directorii de departamente/ Șefii 
de serviciu o Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale - 
conform modelului din Anexa 4. Declarațiile vor fi depuse la Serviciul Resurse 
Umane până în 14.10.2021.  
Răspund: Directorii de Departament, Decanii facultăților, Şefii serviciilor din 
universitate, Şeful Serviciului Resurse Umane, Responsabilul GDPR, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul 
 

9. Facultățile sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii în limba română și 
engleză.  
Termen: 01.11.2021.  
Răspund: Decanii facultăților; Prorectorul cu relațiile publice 
 
 
 

Anexa 2 
Consiliul pentru relații 
internaționale 
 
Anexa 3 
Lista persoanelor 
responsabile pentru 
coordonarea activi-
tăților de prevenire a 
infectării cu SARS-CoV-
2 la nivelul facultăților și 
DGA 
 
Anexa 4 
Declarație de 
consimțământ privind 
prelucrarea datelor 
personale 
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10. Se supun spre aprobare Senatului universității cuantumurile burselor studenților 
pentru anul universitar 2021 – 2022: 

A. Burse pentru stimularea performanței științifice: 
- Bursa de performanță științifică: 1500 lei/lună; 
- Bursa de merit: 850 lei/lună; 
- Bursa parțială de merit: 595 lei/lună. 

B. Burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse: de studiu: 
- Bursa socială: 600 lei/lună; 
- Bursa socială – ocazională: 600 lei; 

C. Burse speciale: 
- Bursa pentru performanțe cultural-artistice: 900 lei/lună; 
- Bursa pentru performanțe sportive: 900 lei/lună; 
- Bursa pentru activități extra-curriculare de voluntariat: 900 lei/lună; 
- Bursa STUDENT STAR:  

o tip 1 - 1900 lei/lună,  
o tip 2 – 1500 lei/lună,  
o tip 3 – 1100 lei/lună; 

- Bursa pentru membrii studenți ai comitetelor de cămin: 600 lei/lună. 
D. Burse acordate din venituri proprii:  

- Bursa de excelență Transilvania: 3000 lei; 
- Bursa Casa Sf. Iosif: 600 lei/lună; 
- Bursa internship Student-campus: 400 - 800 lei/lună; 
- Bursa Transilvania Academica Scholarship (TAS): 800 lei/lună; 
- Bursele Fii în centru!, maximum 30% din valoarea proiectului, pentru minim 

3 studenți ai echipei de implementare; 
- Bursa – Mobilitatea anului Erasmus +: 1000 lei; 
- Bursa Șeful promoției: 1000 lei. 

E. Burse de mobilitate studiu/practică:  
a) pentru perioade cuprinse între 5 și 15 zile: 
-    300 lei  x nr. zile + 800 lei, pentru distanța între 100-499 km; 
-    300 lei  x nr. zile + 1200 lei, pentru distanța între 500-1999 km; 
-    300 lei  x nr. zile + 1600 lei, pentru distanța între 2000-2999 km; 
-    300 lei  x nr. zile + 2400 lei, pentru distanța între 3000-3999 km; 
-    300 lei  x nr. zile + 3700 lei, pentru distanța între 4000-7999 km; 
-    300 lei  x nr. zile + 5000 lei, pentru distanța peste 8000 km. 
b) pentru perioade mai mari de 15, pentru fiecare zi în plus (față de cele 15 inițiale) 
se va primi 150 lei, la care se adaugă valoarea aferentă transportului, în funcție de 
distanță, conform punctului a.  
(ex. 15 zile de mobilitate: 300 lei x 15 zile + contravaloarea transportului în funcție 
de distanță; 20 zile de mobilitate: (300 lei x 15 zile) + (150 lei x 5 zile) + 
contravaloarea transportului în funcție de distanță);  

Răspund: Decanii facultăților, Secretarul-șef al universității, Directorul economic, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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11. În conformitate cu Regulamentul programului „Serviciul în folosul UNITBV" aprobat 
prin HCA nr. 78/2015, facultățile vor transmite la Prorectoratul cu relațiile publice 
fișa de pontaj aferentă anului universitar 2020-2021, conform modelului existent 
pe portal, până la data de 15.10.2021.  
Răspund: Decanii facultăți!or, Coordonatorul Biroului de marketing și imagine, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
 

12. Facultățile sunt solicitate să elaboreze și să aprobe în Consiliul Facultății: Planul 
Operațional 2021- 2022. Acesta va fi postat pe site-ul facultății şi transmis la 
Prorectorul cu relațiile publice, în format electronic şi scris, până în data de 
15.10.2021.  
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

13. Universitatea Transilvania va organiza în perioada 07-10.10.2021, Consiliul 
Național al Rectorilor. Cheltuielile de organizare vor fi suportate din veniturile 
proprii ale universității și din alte surse atrase.  
Răspund: Șeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General 
Administrativ, Rectorul 
 

14. Planificarea cursurilor inaugurale pentru anul universitar 2021-2022 se găsește în Anexa 5. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

15. Se supun spre aprobare Senatului Comisiile de analiză a abaterilor disciplinare de la 
nivelul universității și facultăților, pentru mandatul 2021-2025 (Anexa 6a, 6b). 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

 
16. Pentru perioada octombrie - decembrie 2021, fiecare facultate are la dispoziție 

suma de 1.000 lei pentru materiale consumabile.  
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 

 

 
Anexa 5 
Planificarea cursurilor 
inaugurale pentru anul 
universitar 2021-2022 
 
 
Anexa 6 
Comisiile de analiză a 
abaterilor disciplinare 
2021-2025 
 

 
 
 
 
 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OUG nr. 99 din 10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 876 din 13.09.2021 

2. OME nr. 5255 din 10.09.2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor 
de doctorat din perioada 1990—2016, publicat în M.O. nr. 888 din 16.09.2021 

3. HG nr. 990 din 17.09.2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 932/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 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. 895 din 17.09.2021 
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4. OME nr. 5215 din 06.09.2021 pentru modificarea OMENCS nr. 6.156/2016 privind organizarea si desfasurarea

anului pregatitor de lirnba rornana pentru cetatenii straini, publicat in M.O. nr. 899 din 20.09.2021

5. OMS nr. 1898 din 20.09.2021 ?i Ordinul presedintelui CNAS nr. 855 din 13.09.2021 pentru modificarea ?i

completarea Normelor de aplicare a prevederilor DUG nr. 158/2005 privind concediile ?i indernnizatiile de

asiguran sociale de sanatats, aprobate prin OMS ?i al presedintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017, publicate in

M.O. nr. 905 din. 21.09.2021

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan

tii Transilvania din Brasov
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