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1. Se aprobă numirea conf. dr. ing. Stelian Țârulescu, începând cu data de 08.01.2020, în 
funcția de coordonator al Biroului de Management al Proiectelor. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Pentru 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 ('Curriculum' și 'Syllabus'). 
Materialele se vor transmite în format.doc, prin e-mail la adresa prorector-
international-calitate@unitbv.ro, până la data de 24.02.2020. 
Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Decanii, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

3. În vederea organizării în data de 01.03.2020 a manifestărilor din cadrul Zilei 
Universității, facultățile sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le 
organizeze în această zi, pe adresa de e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
Termen: 31.01.2020 
 

4. Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze                
site-urile proprii în limba română și engleză.  
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor, Biroul 
Comunicare, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  
Termen: 27.01.2020 
 

5. Facultățile, structurile suport și serviciile sunt solicitate să transmită în format electronic, 
până în 28.01.2020, Ia prorectorul cu relațiile publice, e-mail: prorector-rel.publice-
imagine@unitbv.ro, datele de contact ale colaboratorilor din mediul extern (numele, 
prenumele, instituția, funcția, adresa de e-mail) cărora doriți să le fie transmis în 2020 
newsletterul universității. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice  
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6. Decanii facultatilor ?i responsabilii cu implementarea accesului studentilor ?i cadrelor

didactice la softul antiplagiat sunt solicitate sa transrnita in format electronic, pana in

13.01.2020, la prorectorul cu relatiile publice, e-mail: prorector-rel.publice-

imagine@unitbv.ro, lista cu studentii care au primit acces la softul antiplagiat Turnitin

(numele, prenumele, facultatea, programul de studii],
Raspund Responsabi/li cu imp/ementarea accesu/ui /a softu/ Turnitin, Decanii facu/ta,ti/or,

Directoru/ SDI, Prorectoru/ cu reletiite pub/ice, Rectoru/

7. Pentru perioada ianuarie - martie 2020, fiecare facultate are la dispozitie suma de

1.000 de lei pentru materiale consumabile.

Raspund Decsnii tscuttetltor, Directoru/ general administrativ, Prorectoru/ cu retetate

pub/ice, Rectoru/

l.egislatie

Au fost publicate in MO urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. HGnr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicat in MO nr. 1010/16.12.2019

2. HGnr. 970 din 20.12.2019 privind stabilirea zilelor de 27.12.2019 ,?i3.01. 2020 ca zile libere, publicata in MO nr. 1029/20.12.2019;

3. OUGnr. 79 din 20.12.2019 privind unele masuri in domeniul educatiei ,?ipentru prorogarea unor termene; scolile doctorale i,?imentin

acreditarea pana la realizarea procesului de evaluare periodtca, dar nu mai tarziu de 31.12. 2021, publicata in MO nr. 1032/23.12.2019;

4. Ordinul MECnr. 5554 din 12.12.2019 privind corelarea prin transfer a nurnarului de locuri intre cicluri de studii universitare ,?inumaru]

de locuri - granturi de studii (anull) finantate de la bugetul de stat din institutiile de invatarnant superior de stat, pentru anul universitar

2019-2020, publicat in MO nr. 1033/23.12.2019; Universitatea Transilvania din Brasov se regaseste la pozitia 16 in Anexa 1 (studii

universitare de ucenta), Anexa 2 (studii universitare de master) ,?iAnexa 3 (studii universitare de doctorat);

5. OUGnr. 80 din 20.12.2019 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative in domeniul fondurilor europene , publicata in MO nr.

1044/24.12.2019; actul aduce rnodificari in privinta cererilor de prefinantare, precum ~i cu privire la aplicarea corectiilor in cazul

abaterilor identificate la procedurile de achizitii publice in cadrul proiectelor cu finantare din fonduri europene.

6. OMS nr. 1959 din 30.12.2019 pentru modificarea OMS nr. 1879/2019 privind aprobarea criteriilor ,?i procedurilor de acreditare ,?i

reacreditare a unitatilor sanitare in care se pot derula programe de rezidentiat, precum ,?ireglementarea unor rnasuri necesare aplirarii

OGnr. 18/2009 privind organizarea ,?ifinantarea rezidentiatului, publicat in MO nr. 1050/30.12.2019;

7. Ordinul MEC nr. 5618 din 20.12.2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea
admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master ,?ide doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationa!e ,?i
cercetarii stiintifice nr. 6102/2016.
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