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1. Se supune aprobării Senatului Planul privind asigurarea egalității de gen în 
Universitatea Transilvania din Brașov (Anexa 1). 
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație 
 

2. Se aprobă componența comisiilor științifice pentru evaluarea îndeplinirii standardelor 
minimale la concursul de ocupare a posturilor vacante didactice și de cercetare în anul 
universitar 2021-2022. (Anexa 2) 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea 
științifică și informatizarea 

 
3. Se supun validării Senatului rezultatele competiției din anul 2021 pentru acordarea 

gradației de merit personalului didactic în perioada 01.01.2022-31.12.2026 (Anexa 3). 
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație 
 

4. Se aprobă, în mod excepțional conform art.42 OMEN nr.3473/2017, Instrucțiunea 
privind înmatricularea în mod excepțional a studenților străini bursieri ai statului Roman 
în anul universitar 2021/2022  (Anexa 4), înmatricularea făcându-se în mod excepțional 
în baza actelor comunicate prin mijloace electronice. 
Răspund: Secretarul șef al Facultății de Litere, Decanul Facultății de Litere, Secretarul șef al 
Universității, Oficiul de Relații Internaționale, Prorectorul cu activitate didactică 
 

5. Pentru facilitarea cooperării internaționale și asigurarea accesului candidaților/ 
studenților internaționali la informații actualizate privind programele de studii 
(publicate la adresa https://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-
programmes.html), facultățile vor transmite varianta actualizată a planurilor de 
învățământ și a descrierii disciplinelor, pentru toate programele de studii de licență și 
masterat din oferta educațională a universității, conform modelelor utilizate în anii 
anteriori ('Curriculum' și 'Syllabus'). Materialele se vor transmite în format.doc, prin e-
mail la adresa prorector-international-calitate@unitbv.ro, până la data de 16.12.2021. 
Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departament, Decanii facultăților, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

6. Se constituie comisia de evaluare a propunerilor de proiect pentru competiția - Fii în 
centru! ediția 2021-2022, cu următoarea componență: 
- prof. dr. ing. Daniel Munteanu; 
- prof. dr. Carmen Buzea; 
- conf. dr. Cătălin Maican;  
- ing. Laurențiu Dumitru; 
- dr. ing. Sorin Cocoradă; 
- ing. Marius Stroe; 
- ing. Liviu Dogar; 
- stud. Iulian Hotinceanu. 
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
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7. Facultățile vor transmite informații actualizate, pentru anul universitar 2021 - 2022, 
referitoare la persoanele desemnate să coordoneze activitățile privind: 
- Practica studenților și relația cu mediul economic şi socio-cultural; 
- Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC); 
- Alumni; 
Datele solicitate se transmit în format scris - semnat (tabel anexat) la Prorectorul cu 
studenții şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi, în format electronic, la 
adresa de e-mail: brme@unitbv.ro 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, Alumni și CCOC, Prorectorul cu studenții și 
legătura cu mediul economic și socio-cultural,   
 

8. Se constituie Consiliul pentru probleme social-studențești, pentru anul universitar 
2021-2022, în subordinea Prorectorului cu studenții și legătura cu mediul economic, 
având componența din Anexa 5. 
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic, Rectorul 
 

9. Directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și conducătorii 
serviciilor universității vor transmite propunerile privind completarea/modificarea 
reprezentantului structurii în Comisia de Monitorizare, Coordonare și îndrumare 
Metodologica a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial, la Prorectorul cu relațiile 
publice (la adresa de e-mail prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro) până în 
10.12.2021, ora 15, precizând datele de contact ale persoanelor nominalizate. 
Răspund: Directorii de departament, Conducătorii serviciilor universități și ai departamentelor 
suport, Consiliu/ de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice 
 

 

 
Anexa 5 
Tabel nominal cu 
responsabilii  la nivel de 
facultate pentru activități  
de  practică și relația cu 
mediul economic şi socio-
cultural, ALUMNI şi CCOC 

 
Anexa 6 
Consiliul pentru 
problemele social-
studențești 

 

Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. Ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a 

tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în M.O. nr. 1056 din 04.11.2021 (formularele 
sunt cuprinse in MO nr.1056bis/04.11.2021 

2. OME nr. 5492 din 25.10.2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exercițiului național 
de metaranking, publicat în M.O. nr. 1067 din 08.11.2021; la propunerea CNR grupul de lucru nominalizat 
colaborează cu experți și organisme internaționale cu expertiză în domeniul ierarhizării și clasificării 
instituțiilor de învățământ superior ]n vederea propunerii unui exercițiu de metaranking 

3. HG nr. 1183 din 08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
09.11.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M. O. nr. 1070 din 08.11.2021 

4. Legea nr. 267 din 09.11.2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
publicată în M.O. 1076 din 10.11.2021 
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S. Legea nr. 269. din 09.11.2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 ?i a Legii nr. 53/2003
- Codul muncii , publicata in M.O. 1076 din 10.11.2021; s-a modificat termenul pentru formularea unei
actiuni in instanta de litigii de munca referitor la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
incetarea contractului individual de rnunca. inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani

6. OME nr. 5505 din 28.11.2021 privind modificarea ?i completarea anexei la OMECTSnr. 5.052/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de

invatamant superior de stat pentru organizarea ?i desfasurarea activitatilor extracurriculare - stiintifice,
tehnice, cultural-artistice ?i sportive nationale, precum ?i a celor pentru studentii capabili de perforrnante,
publicat in M.O. nr. 1080 din 11.11.2021

7. OME 5566 din 05.11.2021 privind aprobarea Listei institutiilor de lnvatamant superior acreditate care
organizeaza, in anul universitar 2021-2022, in conditiile legii, Programul de formare psihopedagogica in

vederea certificarii cornpetentelor pentru profesia didactics (nivelurile I ?i 11)?i pentru stabilirea institutiilor
de invatamant superior care orgaruzeaza probe ale examenelor in vederea obtinerii gradelor didactice II ?i I
in invatamantul preuniversitar, publicat in M.O. nr. 1081 din 11.11.2021; Universitatea Transilvania din
Brasov este norninalizata - pozitia 14.
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