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1. Se aprobă următoarele documente în cadrul Sistemului de Management al 
Calității: (a) Procedura specifică: Supravegherea stării de sănătate a angajaților 
universității - document revizuit conform noilor prevederi legale; (b) formularele 
specifice utilizate de Centrul de Formare Continuă. 
Materialele sunt disponibile pe intranet. 
Răspund: Responsabilii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 

 
2. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se 

constituie Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2019-2020, 
funcțională începând cu 27.02.2020, cu următoarea componență: 

- Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte 
- Prorector cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural 
- Ing. Mihaela Alina POPESCU – vice-preşedinte, secretar şef universitate 
- Ec. Iulia BANCIU – membru, director economic 
- Jr. Adrian MANEA – membru 
- Alin DANDU – membru, student senator 
- Andrei ZAHARIA – membru, student senator 
- Jr. Doina CHELARU – secretar 

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, 
Rectorul 

 
3. Componența comisiilor de acordare a burselor la nivelul fiecărei facultăți se va 

păstra până la stabilirea noilor structuri de conducere (decani/prodecani). Foștii 
studenți senatori vor fi înlocuiți cu studenți, membrii ai prezentului Senat. 
Răspund: Prodecanii cu studenții, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic 
și socio-cultural. 
Termen: 02.03.2020 

 
4. În perioada 24.02 - 06.03.2020, cu ocazia Zilei Universității Transilvania din 

Brașov, vor avea loc mai multe manifestări, prezentate în programul din Anexa 1. 
Răspund Membrii Consiliului de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul.  

 
5. Se supune aprobării Senatului Metodologia de selecție a decanilor la 

Universitatea Transilvania Braşov pentru legislatura 2020-2024 (Anexa 2).  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

6. Se supune aprobării Senatului Calendarul concursului public organizat în vederea 
selectării decanilor pentru legislatura 2020-2024 (Anexa 3). 
Răspund: Prorectorul relații publice, Rectorul 

 
7. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 4). 
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t.egislatie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. OMEC nr.3115 din 27.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare !?i utilizare a fondului pentru dezvoltarea

institutionala a instituttilor de invatamant superior de stat, publicat in MO nr. 92/07.02.2020;

2. OMEC nr.3132 din 30.01.2020 privind constituirea !?iutilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot
fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat. pentru anul 2020, publicat in MO nr.
104/11.02.2020;

3. OUG nr. 23 din 04.02.2020 pentru modificarea !?i completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului
achizitiilor publice, publicata in MO nr. 106/12.02.2020;

4. OMEC nr.3166 din 03.02.2020 pentru modificarea Curriculumului de pregatire in specialitatea expertiza rnedicala a

capacitatii de rnunca, Curriculumului de pregatire in specialitatea medicine de laborator si Curriculumului de pregatire In
specialitatea neonatologie, publicatin MO nr. 106/12.02.2020;

5. OMEC nr.3069 din 20.01.2020 pentru modificarea "Curriculumului de pregatire In specialitatea obstetrica-ginecologie"
publicat In MO nr.106/12.02.2020;

6. OMS nr. 04 din 08.01.2020 pentru modificarea Curriculumului de pregatire In specialitatea expertiza rnedicala a
capacitatii de rnunca, Curriculumului de pregatire In specialitatea rnedicina de laborator !?iCurriculumului de pregatire in
specialitatea neonatologie, publicatin MO nr.131 119.02.2020;

7. OMEC nr. 3200 din 07.02.2020 privind aprobarea privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de

doctorat !?i a sistemelor de criterii, standarde !?i indicatori de perforrnanta utilizati in evaluare, publicat in MO nr.
132/19.02.2020;
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