
 

 
 

 
 

 
 
 

REFERAT 
asupra Raportului anual privind starea  

Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020 
 

Comisia de Buget-Finanțe a Senatului Universității Transilvania din Brașov, în baza art. 213, alin. 6, lit. 
f din Legea nr.1/2011, a analizat Raportul anual privind starea Universității Transilvania din Brașov, 
elaborat în temeiul art. 130 alin. 2 din Legea nr.1/2011 de către prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile 
ABRUDAN, rectorul Universității Transilvania din Brașov. 
 
Comisia de Buget–Finanțe a analizat secțiunea privind situația financiară a universității, pe surse de 
finanțare şi tipuri de cheltuieli. 
 
Comisia de Buget-Finanțe a constatat următoarele:  
 

1. Comisia de Buget-Finanțe confirmă transparența proceselor decizionale, îndeosebi a celor 
referitoare la aspectele financiare. Toate informațiile financiare au fost la dispoziția membrilor 
comisiei de Buget Finanțe și a întregii comunități din Universitate, la adresa 
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
institutionala/buget-bilanturi-contabile.html. 

 
2. În legătură cu situația financiară actuală a Universității putem afirma următoarele: 

- În 2019 suma totală alocată de la Bugetul de stat a fost de 195.301.467 lei (inclusiv 
vouchere de vacanță, diferențe salariale cf. Legii 85/2016 și sentințe judecătorești). Suma 
reprezintă o creștere cu 49% față de 2018, când de la buget au fost primiți 130.367.368 lei 
(inclusiv voucherele de vacanță) și cu 90,69% față de 2017, când finanțarea de la buget a 
fost de 102.413.189 lei. 

- În ceea ce privește Veniturile proprii din taxe și alte venituri din învățământ, acestea au 
fost de 21.446.934 lei în anul 2019, respectiv cu 7,61% mai mari decât în anul 2018 și cu 
10,63% mai mari față de anul 2016, când au totalizat 19.385.316 lei. 

 
3. Bugetul de venituri și cheltuieli și Execuția bugetară pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 

2019 sunt prezentate în Fig.1. de la pagina 4. 
Din analiza datelor prezentate în Bugetul de venituri și cheltuieli și respectiv în Execuția 

bugetară pentru anul 2019 putem observa că nivelul finanțării bugetare lunare (excluzând sumele 
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primite în contul legii 85 din 2016) din anul 2019 a fost de aproximativ 13,5 milioane de lei, în creștere 
semnificativă față de anul 2018, când sumele primite lunar au fost de aproximativ 10,86 milioane de 
lei. 

În același timp, sumele cheltuite cu salarizarea au reprezentat 181 milioane de lei, asigurate în 
proporție de 89,32% din finanțarea bugetară (respectiv 161,69 milioane de lei) și de 10,68% din venituri 
proprii (respectiv 14,61 milioane de lei). Cheltuielile cu personalul au reprezentat 62,84% din total 
venituri, sub limita de 65% impusă de standardele ARACIS. 

Tabelul 2 de la pagina 12 a raportului prezintă situația conturilor din Trezorerie la data preluării 
mandatului de rector (29.02.2012) și la opt ani de la data preluării acestuia (28.02.2020), în termeni 
comparativi (conform datelor furnizate de Direcția Financiară şi Contabilitate).  

Putem observa că soldurile din conturile de disponibilități ale universității erau de 109,29 
milioane de lei, ceea ce ar reprezenta aproximativ o rezervă de plată de 8 luni de cheltuieli salariale 
integrale. Față de anul 2012 soldul disponibilităților bănești a înregistrat o creștere semnificativă, de 
circa 88 milioane de lei. 
 

4. Tabelul 3 de la pagina 12 prezintă (conform datelor furnizate de Direcția Tehnico-
Administrativă), situația principalelor lucrări de amenajări, respectiv reabilitări și reparații spații 
de învățământ executate în 2019, care s-au efectuat din alocații bugetare de la minister şi 
majoritar din venituri proprii.  

 
Analiza detaliată a veniturilor și cheltuielilor, arată că universitatea a reușit, în fiecare din ultimii 8 ani, 
să înregistreze venituri mai mari decât cheltuielile, ceea ce a condus la consolidarea financiară a 
instituției.  
 
În consecință, Comisia de Buget-Finanțe propune Senatului Universității Transilvania din Brașov 
validarea Raportului anual privind starea Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020. 


