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1. Se supune aprobării Senatului Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de 
plagiat în Universitatea Transilvania din Brașov (Anexa 1). 
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație 
 

2. Se aprobă calendarul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă 
determinată, sem I, anul universitar 2021-2022. (Anexa 2) 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul 

 
3. Se solicită coordonatorilor activităților din cadrul Planului de măsuri pentru organizarea 

activității în Universitatea Transilvania din Brașov în condiții de siguranță 
epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 să transmită 
pe e-mail, la prorectoratul cu relațiile publice, până miercuri 15.12.2021 propunerile de 
îmbunătățire a activității. 
Răspund: Coordonatorii activităților, Membrii Consiliului de Administrație 
 

4. UNITBV organizează o competiție pentru selecția proiectelor studenților care vor 
beneficia de sprijin financiar în vederea realizării lucrării de licență, disertație sau a 
tezelor de doctorat. Ghidul de realizare și evaluare a propunerilor de proiect se găsește 
în Anexa 3. Propunerile pentru sesiunea de selecție vor fi depuse până vineri 
14.01.2022, la decanatele facultăților. Consiliile facultăților vor evalua aceste propuneri 
și vor selecta maximum patru proiecte pe facultate. Propunerile selectate la nivelul 
facultăților vor fi transmise la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic 
și socio-cultural până la data de 20.01.2022.  
Evaluarea proiectelor selectate de facultăți va fi făcută în perioada 21-25.01.2022 de o 
comisie tehnică, iar decizia finală va fi luată de Consiliul de administrație. Vor fi finanțate 
maximum 12 propuneri de la ciclul de licență și masterat (buget maxim de 13.000 de 
lei) și maximum 5 propuneri pentru teze de doctorat (buget maxim de 15.000 de lei), în 
ordinea punctajului obținut, iar bugetul alocat fiecărei propuneri nu poate depăşi 13.000 
lei (licența, masterat) și 15.000 lei (doctorat), cheltuieli eligibile, exclusiv manoperă. 
Decizia finală privind finanțarea proiectelor va fi luată de Consiliul de Administrație. 
Anunțarea rezultatelor: 27.01.2022.  
Beneficiarii grantului au obligația de a prezenta rezultatele obținute la evenimentul 
AFCO 2022. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 

 
5. Pentru evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul competiției Lucrarea mea de 

diploma/ disertatie/ doctorat, ediția 2021 - 2022, se va constitui comisia de analiză 
formată din:  
Prof. dr. ing. Daniel Munteanu  - președinte: 
Prof. dr. Cristinel Constantin  - membru; 
Conf. dr. Ana-Maria Cazan – membru; 
Conf. dr. ing. Aureliu Florin Hălălișan - membru.  
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  
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6. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe anul 2022. 
(Anexa 4) 
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul 
General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

7. În vederea actualizării bazelor de date privind persoanele aflate în întreținerea 
angajaților Universității Transilvania din Brașov, precum și a persoanelor declarate ca și 
co-asigurați, facultățile și serviciile universității vor transmite la Serviciul Resurse 
umane, modificările la documentele transmise pe parcursul anului 2021, conform 
modelelor disponibile la secțiunea informații de interes public – formulare: 
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/formulare.html 
- Declarația contribuabilului în vederea stabilirii deducerii personale - formularul nr. 1 
- Declarația pe proprie răspundere a persoanei aflate în întreținerea contribuabilului - 

formularul nr. 2 
- Declarația privind persoanele co-asigurate - formularul nr. 3 
- Declarația co-asiguratului - formularul nr. 4 
- Informare privind minorii aflați în întreținere - formularul nr. 5 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului 
Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

8. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul îndeplinirii cerințelor Sistemului de 
control intern/ managerial asumat de conducerea universității, pentru semestrul 2 al 
anului 2021, directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și 
conducătorii serviciilor universității sunt solicitați să transmită informația completă prin 
intermediul platformei electronice on-line dezvoltate prin contul instituțional, până cel 
târziu, vineri 14.01.2022 ora 1200. 
Răspund: Conducătorii serviciilor universității și ai departamentelor suport, Consiliul de 
Administrație,  Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
 

9. Cadrele didactice auxiliare şi personalul nedidactic care au absolvit studii în specialitatea 
postului sau au participat la stagii de practică şi specializare în țară sau în străinătate vor 
face dovada acestora prin transmiterea copiilor după documentele justificative la Serviciul 
Resurse Umane, până în data de 17.12.2021, pe adresa: dru@unitbv.ro. 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Şefii serviciilor din universitate, Şeful Serviciului 
Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

10. În vederea organizării de cursuri de specializare în anul 2022, toate cadrele didactice 
auxiliare și personalul nedidactic vor transmite la Serviciul Resurse umane, în perioada 
15-20.12.2021, solicitarea privind tipurile de cursuri pe care doresc să le urmeze, pe 
adresa dru@unitbv.ro. Acestea vor fi incluse în Planul de pregătire profesională a 
personalului din Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului 
Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
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11. În perioada vacanței de iarnă (24.12.2021 - 31.12.2021), în zilele lucrătoare, se 

organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 
1300. Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de decan sau prodecan sau la 
nivelul rectoratului de membri Biroului Consiliului de Administrație. Permanența va fi 
înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu relațiile publice, până miercuri 15.12.2021, 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 17.12.2021 ora 1300, pe e-mail, la Prorectoratul 
cu relațiile publice. 
Răspund: Decanii facultăților, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul General Administrativ, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
12. Serviciile Administrare Patrimoniu, Cămine și Cantine - restaurant, vor întocmi planul pentru 

serviciul de permanență privind supravegherea și întreținerea spațiilor de învățământ, a 
căminelor și cantinelor în perioada vacanței de iarnă, până în 17.12.2021. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine-restaurant, Șeful Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Directorul General Administrativ 
 

13. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 5 
BCA 
 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OME nr. 5997 din 17.11.2021 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului 

de lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking, publicat în M.O. nr. 1088 din 18.11.2021 
2. OME nr. 5585 din 12.11.2021 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în M.O. nr. 1101 

din 18.11.2021; reprezentantul numit de Consiliul National al Rectorilor este prof.dr. Gavril Budău 
3. Contractul colectiv de muncă la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate Învățământ Superior 

nr.1241/11.10.2021, publicat în M.O. nr. 3 / Partea V din 24.11.2021; conform acestui contract, personalul didactic care 
împlinește vârsta de pensionare in timpul anului și nu a obținut aprobare pentru menținere în activitate, va înceta 
contractul de muncă la sfârșitul anului universitar, copiii personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi nedidactic 
aflat în activitate sau pensionat după cel puțin 10 ani de activitate pot fi scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile 
de admitere în învățământul superior şi pot beneficia de gratuitate la cazarea în cămine şi internate, la propunerea 
Consiliilor de Administrație şi cu aprobarea Senatelor 

4. OME nr. 5574 din 09.11.2021 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, publicat în M.O. nr. 1103 din 19.11.2021 

5. HG nr. 1237 din 26.11.2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, publicată în M.O. nr. 1137 din 
26.11.2021; pentru recuperarea zilei de muncă de 29 noiembrie  stabilite ca zi liberă instituțiile şi autoritățile publice îşi 
vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite 

6. HG nr. 1238 din 26.11.2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 1.183/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 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. 1138 din 
26.11.2021 
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7. HCNSUnr. 107 din 27.11.2021 privind modificarea clasificarf tarilorl teritoriilor in sensu I trecerii unor state in zona rosie,

precum ~i pentru completarea Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta m. 43/2021 privind aprobarea

listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum ~i a regulilor de

aplicare a rnasurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania, publicata in M.O. nr. 1144 din

27.11.2021; in mod exceptional pentru toate persoanele cetateni rornani. cetateni din tarile Uniunii Europene, ale Spatiului

Economic European sau Confederatia Elvetiana, care sosesc in Romania din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic,

Namibia, Africa de Sud ~i Zimbabwe se instituie rnasura carantinei pentru 0 perioada de 14 zile

8. HGm. 1239 din 28.11.2021 pentru modificarea ~i completarea anexei nr. 3 la HGm. 1.183/2021 privind prelungirea starii

de alerts pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe

durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. m. 1145 din

28.11.2021

9. HCNSU m. 108 din 28.11.2021 pentru modificarea clasificarf tarilor/teritoritlor cu risc epidemiologic ridicat ~i pentru

modificarea regulilor de acces asupra persoanelor care sosesc in Romania din zone de risc epidemiologic, publicata in M.O.

m. 1145 din 28.11.2021

10. OME m. 5626 din 24.11.2021 privind corelarea prin transfer a nurnarului de locuri intre cicluri de studii universitare ~i

nurnarul de locuri - granturi de studii (anull) finantate de la bugetul de stat pentru institutiile de invatamant superior de

stat, pentru anul universitar 2021-2022, publicatin M.O. m. 1147 din 02.12.2021
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