HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 57 din 17 aprilie 2019
1. Se lansează competiția 2019 Bursa Universității Transilvania din Brașov pentru mobilitate
internațională. Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2.500 euro/bursă.
Regulamentul competiției și calendarul sunt prezentate în Anexa 1.
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și
informatizarea

2. Se supune aprobării Senatului Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat,
sesiunea septembrie 2019 (Anexa 2).
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și
informatizarea, Rectorul
3. Se aprobă acordarea bursei Internship Student – Campus, în cuantum de 800 lei/lună, pentru
activitatea de administrare a site-urilor web ale universității, studenților: Radu Lepădatu
(Facultatea MI), Andreea Bidu (Facultatea SC) și Lucian Ciolac (Facultatea SEAA). Bursa se
acordă în anul universitar 2018-2019, studenții desfășurându-și activitatea în cadrul Biroului
de Comunicare.
Răspund: Biroul de Comunicare, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea,
Rectorul
4. Se supune aprobării Senatului modificarea art. 4 din Regulamentul Editurii UTBv și a Anexei 1
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la acest regulament: „Metodologia de recenzare a manuscriselor transmise spre publicare”
(Anexa 3).
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
5. Se aprobă următoarele documente revizuite din cadrul Sistemului de Management al Calității:
„Procedura de emitere ordin/ dispoziție de deplasare” și „Procedura de acordare avans de
deplasare și realizare decont cheltuieli”. Materialele sunt disponibile pe intranet.
Răspund: Responsabilii de procese – Prorectorul cu activitatea didactică, Directorul economic,
Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi
evaluarea calității
6. Se supune aprobării Senatului varianta revizuită a Regulamentului Oficiului de Relații
Internaționale (Anexa 4).
Răspund: Coordonatorul Oficiului de Relații Internaționale, Prorectorul cu internaționalizarea
universității şi evaluarea calității
7. Se aprobă modificarea pct. 8 din HCA 42 din 06.06.2018 privind finanțarea proiectelor din
cadrul competiției Noi Dezvoltăm Universitatea astfel:

“Proiectele declarare câștigătoare vor fi finanțate atât din finanțarea de bază cât și din
veniturile proprii ale UTBv “
Răspund: Directorul economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural, Rectorul
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8. Începând cu 01.05.2019, componența grupului de studenți JobStud, care asigură legătura cu
mediul economic, este următoarea:
- Andra Mârza, facultatea LT,

- Delia Gabriela Drăgușin, facultatea DPM,
- Delia Larisa Enea, facultatea LT.
Componenții grupului vor beneficia de bursă Internship Student – Campus în valoare

de

400 lei/lunar (cu excepția vacanțelor de iarnă și vară). Acordarea burselor este condiționată de
prezentarea, la finele fiecărei luni, a raportului de activitate la BRME.
Răspund: Coordonatorul BRME, Secretar șef, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul
economic și socio-cultural
9. Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcții de

conducere din universitate, precum şi persoanelor numite pe perioadă de interimat, că au
obligația de a depune declarația de avere şi declarația de interese aferente anului 2018 până la
data de 27.05.2019. De asemenea, angajații cu funcții de conducere şi control din universitate,
precum şi personalul angajat cu contract de muncă ce administrează sau implementează
programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare au obligația
actualizării anuale a declarațiilor de avere şi de interese. Biroul de management al proiectelor
va transmite la Prorectoratul cu relațiile publice lista persoanelor care administrează aceste

proiecte până în 27.05.2019. Reamintim, totodată că potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr.
176/2010 declarațiile de avere şi declarațiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la
data numirii sau a alegerii în funcție. Machetele declarațiilor de avere şi a celei de interese se

găsesc pe site-ul instituției: http://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interespublic/ declaratii-de-avere-si-interese.html, iar adeverințele cu veniturile pe anul 2018 se vor
distribui la departamente şi servicii în perioada 15-17.05.2019. Declarațiile de avere şi cea de
interese se depun personal la SRU (cam. 211 clădirea Rectorat – d-na Daniela Velicu).
Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorat
10. Pentru perioada aprilie – iunie 2019, fiecare facultate are la dispoziție suma de 1.000 de lei
pentru materiale consumabile.
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
11. Directorii de departamente și coordonatorii de structuri vor transmite propunerile privind
completarea/modificarea reprezentantului în Comisia de Monitorizare, Coordonare şi
Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial și în Echipa de

gestionare a riscurilor, la Prorectoratul cu relațiile publice (la adresa de e-mail prorectorrel.publice-imagine@unitbv.ro) până în data de 23.04.2019, precizând datele de contact ale
persoanelor nominalizate.
Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii de structuri, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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l.egislatie
Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

OMEN 3177 din 18,02,2019 si OMMJS nr 660 din 14,03,2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare ,?i
gestionare a registrului national al calificarilor profesionale din Romania, publicata in MO 238 din 28,03,2019;

2,

OMEN nr 3694 din 19,03,2019 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 2019, publicata in MO 225 din

25,03,2019;
3.

Legea 54 din 20.03.2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor ,?idernnitatilor
publice, pentru modificarea ,?i completarea Legii nr. 144/2007
Nationale de Integritate,

privind Infiintarea, organizarea ,?i functionarea

Agentiei

precum ,?i pentru modificarea ,?i completarea altor acte normative, publicata in MO 222 din

21.03.2019;
4.
5.

H.G. nr. 171 din 29.03.2019 pentru stabilirea zilei de 30.04.2019 ca zi libera publicata M. Of, nr. 429 din 01.04.2019;
OMFP nr. 1998

din 09.04.2019

financiare trimestriale

pentru aprobarea Normelor metodologice

?i a unor raportari financiare lunare ale institutiilor

privind intocmirea

?i depunerea situatiilor

publice in anul 2019, precum

,?i pentru

modificarea ?i completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in MO nr. 284/15.04.2019.
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