HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 11 din 02 septembrie 2020
1.

În conformitate cu Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și studenții sunt obligați să respecte
măsurile din acest ordin, precum și măsurile interne. Procedura internă va fi aprobată
până în data de 22.09.2020. Ordinul nr. 5487/1494/2020 a fost publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 804 din 01.09.2020 și poate fi consultat pe intranetul
universității.
Răspund: Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, Studenții UNITBV

2.

La nivelul universității se desemnează prof.dr. Liliana Rogozea, prorector cu relațiile
publice, coordonator al activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul
instituției, persoană de contact cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții
direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților publice locale și ai CJSU.
Răspund: Compartiment juridic-contencios, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

3.

Facultățile și Direcția General Administrativă sunt solicitate să transmită la
prorectoratul cu relațiile publice, până la data de 09.09.2020, datele de contact ale
persoanei responsabile pentru coordonarea activităților de prevenire a infectării cu
SARS-CoV-2 de la nivelul stucturii (Nume, prenume, adresa de e-mail, telefon).
Răspund: Decanii facultăților, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile
publice, Rectorul

4.

Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare
Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea conf. dr. ing.
Petru COTFAS la Departamentul Electronică și Calculatoare, Facultatea IESC și lector
dr. Traian ICHIM la Departamentul Interpretare și pedagogie muzicală, Facultatea
Muzică).
Răspund: Compartiment juridic-contencios, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

5.

Se aprobă varianta revizuită a documentului din Sistemul de management al calității:
Procedura privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant pentru personalul contractual didactic auxiliar şi nedidactic.
Răspund: Directorul SRU, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu
Internaționalizarea universității și evaluarea calității.

6.

Se supune aprobării Senatului calendarul admiterii la masterat pentru Facultatea
de Medicină (Anexa 1)
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

7.

Se supune aprobării Senatului Contractul de admitere la masterat pentru
Facultatea de Medicină (Anexa 2)
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
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Anexa 2
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la masterat pentru
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8.

Începând cu anul 2021 se acordă următoarele majorări salariale anuale pentru
performanța individuală în activitatea didactică și de cercetare:

Anexa 3

a)

oferite de Centrul de

600 de lei brut lunar (cote angajat și angajator incluse) / articol publicat în anul
calendaristic precedent în reviste cotate ISI Web of Science (Clarivate Analytics) cu

factor de impact mai mare de 0.5. Suma se acordă cumulat, pentru toți autorii din
universitate. Majorarea se acordă cadrelor didactice angajate cu normă întreagă
pe perioadă nedeterminată sau determinată, cercetătorilor titulari (cu finanțare
din fondurile universității) și conducătorilor de doctorat (pensionați și asociați). În
cazul indexării cu întârziere a articolelor (după data de 31 decembrie), suma se va
acorda în anul calendaristic următor.
b) 1.000 de lei brut lunar (cote angajat și angajator incluse) acordată directorilor de
proiecte de cercetare care au obținut în competițiile naționale PNCD și
H2020/Horizon Europe un punctaj de cel puțin 80% din punctajul maxim al
competiției. Majorarea se acordă cadrelor didactice angajate cu normă întreagă pe
perioadă nedeterminată sau determinată, cercetătorilor titulari (cu finanțare din
c)

fondurile universității) și conducătorilor de doctorat (pensionați și asociați).

1.500 de lei brut lunar (cote angajat și angajator incluse) pentru cadrele didactice
cu cele mai multe nominalizări ca "profesor apreciat" din partea absolvenților
ciclului de licență. De această sumă beneficiază 10% din personalul didactic al

d)

fiecărei facultăți.

1.500 de lei brut lunar (cote angajat și angajator incluse) pentru cadrele didactice cu
cele mai multe nominalizări ca "profesor apreciat" din partea absolvenților ciclurilor de
licență și masterat, raportat la numărul total al absolvenților la care au susținut
activități didactice. De această sumă beneficiază 10% din personalul didactic din cadrul
fiecărei facultăți, fără a se cumula cu majorarea de la punctul anterior.

e)

majorarea cu 10% a salariului de bază, acordată conducătorilor de doctorat care au
cel puțin un doctorand în stagiu, pentru publicarea/acceptarea pentru publicare a
unui articol în reviste cotate ISI Web of Science (Clarivate Analytics), cu factor de

impact. Conducătorii titulari și asociați care nu îndeplinesc această condiție sunt
recompensați cu suma de 150 de lei (cote angajat și angajator incluse).

Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu
activitate de cercetare științifică și informatizarea, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
9.

Se supun aprobării Senatului noile taxe pentru serviciile oferite de Centrul de
învățare a limbilor moderne (Anexa 3)
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
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10. Începând cu anul 2021 se desfășoară următoarele programe interne de stimulare

și recompensare a activității de cercetare:
a)

“Premiere ISI/Clarivate Analytics”: alocarea a 4.000 lei/unitate de SRI pentru
articole publicate în reviste cotate ISI WoS (Clarivate Analytics) cu SRI > 0.1. Suma
se acordă cumulat, pentru toți autorii din universitate (cadre didactice angajate pe
perioadă nedeterminată sau determinată, cercetători titulari – cu finanțare din
fondurile universității, conducători de doctorat pensionați și asociați, doctoranzi).

b)

“Conferințe cu volum indexat ISI/Clarivate Analytics”: alocarea a 1.000 de lei/an
pentru cheltuieli eligibile în vederea participării la conferințe științifice a căror
volum este indexat ISI Proceedings (Web of Science Core Collection, Clarivate
Analytics). Suma se acordă unui singur autor/articol, pentru articolele publicate
sau acceptate pentru publicare, cadrelor didactice angajate pe perioadă
nedeterminată sau determinată, cercetătorilor titulari (cu finanțare din fondurile

c)

universității), conducătorilor de doctorat (pensionați și asociați), doctoranzilor.

"Participarea la manifestări științifice în străinătate": alocarea a 1.000 de euro
pentru participarea la evenimente științifice organizate în străinătate. Suma se
acordă unui singur autor/ lucrare, dacă există dovada acceptării prezentării
lucrării. De acest program beneficiază cadrele didactice angajate pe perioadă

nedeterminată sau determinată și cercetătorii titulari (cu finanțare din fondurile
universității). Cheltuielile necesare deplasării (ex.: achiziție bilete de avion, plată
taxă participare etc.) se desfășoară prin serviciile specializate ale universității.
d)

“Taxe de publicare a articolelor în revistele cotate ISI/Clarivate Analytics”: plata
taxelor aferente autorilor din universitate pentru publicarea articolelor în reviste

cotate ISI/Clarivate Analytics. De acest program beneficiază cadrele didactice
angajate pe perioadă nedeterminată sau determinată, cercetătorii titulari (cu
finanțare din fondurile universității), conducătorii de doctorat (pensionați și
asociați), studenții de la toate ciclurile de studii.
e)

“Premiere proiecte”: alocarea pentru propunerile de proiecte care au obținut în
competițiile PNCD și H2020/Horizon Europe minimum 75% din punctajul maxim al
competiției, a următoarelor sume: 1.500 lei pentru propunerile în care
universitatea este coordonator și 500 lei pentru propunerile în care universitatea
este partener. Suma se acordă cadrelor didactice angajate pe perioadă
nedeterminată sau determinată, cercetătorilor titulari (cu finanțare din fondurile
universității), conducătorilor de doctorat (pensionați și asociați), doctoranzilor.
Directorii de proiecte pot opta pentru premiere sau pentru alocarea punctajului
FRACS aferent inițiativei de atragere a fondurilor pentru cercetare.

Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu
activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul
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11. În conformitate cu Regulamentul de burse şi alte forme de sprijin material, se

constituie Comisia de burse pe universitate, pentru anul universitar 2020-2021,
având următoarea componență:
 Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte
Prorector cu studenții şi legătura cu mediul economic
 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 sociocultural, Rectorul

12. La nivelul fiecărei facultăți se va constitui Comisia de acordare a burselor şi a altor

forme de sprijin material, pentru anul universitar 2020 – 2021, cu aprobarea
Biroului Consiliului facultății. Conform Regulamentului de burse, comisiile de la
nivelul facultăților vor fi formate din prodecanul cu studenții, secretarul şef şi 2-3
reprezentanți ai studenților (dintre care, preferabil cel puțin un student senator).
În acest sens, facultățile vor transmite componența comisiilor la Prorectorul cu
studenții (extras din Procesul verbal al ședinței de Birou de consiliu).
Răspund: Prodecanii cu studenții, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul
economic și socio-cultural.
Termen: 25.09.2020

13. Studenții șefi de promoție (proveniți de la licee, respectiv absolvenți de studii de

licență și în prezent studenți la programele de master) și cei care au obținut nota
10 la bacalaureat admiși în anul I - la programele de studii ale Universității
Transilvania, vor avea la dispoziție (numai pentru perioada studiilor) la începutul
anului universitar 2020 - 2021 câte un laptop și vor beneficia pe parcursul acestui
an (exceptând vacanțele și perioadele în care căminele studențești, respectiv
cantina nu sunt deschise) de cazare gratuită în cămine (conform Regulamentului
de cazare și funcționare a căminelor studențești) și de o masă de prânz gratuită la
cantinele studențești, în valoare maximă de 15 lei/zi. Menținerea acestor beneficii
(cazare și masă) în anii următori este condiționată de obținerea unei medii
generale anuale de minim 9.
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Secretarul șef al
universității, Șeful serviciului achiziții, Directorul general-administrativ,
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

14. Pentru anul universitar 2020 – 2021 și în perioadele în care se desfășoară

activități didactice, studenții senatori pot opta pe parcursul acestui an (exceptând
vacanțele și perioadele în care căminele studențești, respectiv cantina nu sunt
deschise) între gratuitate la cazare sau gratuitate la masa de prânz (cuantum max.
15 lei/zi). Aceste beneficii pot fi stopate la propunerea conducerii Senatului
universității, în funcție de numărul de absențe nemotivate de la ședințele
Senatului ale studenților senatori.
Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Directorul General administrativ, Prorectorul
cu Studenții și legătură cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul
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15. Conform Regulamentului de burse şi alte forme de sprijin material, se supune spre

aprobare Senatului universității acordarea unei mese de prânz în cuantum de max.
15 lei/zi, în regim gratuit, la cantinele – restaurant ale universității, pentru anul
universitar 2020 – 2021 (exceptând vacanțele și perioadele în care căminele
studențești, respectiv cantina nu sunt deschise) următoarelor categorii de studenți:
- studenți proveniți de la casele de copii,
- studenți orfani de ambii părinți,
- studenți proveniți din plasament familial,
Răspund: Şeful Serviciului cantine, Directorul general administrativ, Prorectorul
cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

16. Conform legii nr. 448/2006, studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor

beneficia, la cerere, de reducere cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului
universitar 2020 – 2021 (exceptând vacanțele și perioadele în care căminele
studențești, respectiv cantina nu sunt deschise). În acest sens, vor fi luate în
considerare numai cazurile pentru care certificatele medicale atestă foarte clar
gradul handicapului, respectiv grav/accentuat. Această prevedere se aplică numai
în perioada studiilor (exceptând vacanțele). Cererile vor fi depuse la Serviciul
cămine și vor fi centralizate la Prorectorul cu Studenții și legătură cu mediul
economic și socio-cultural.
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Directorul general-administrativ, Prorectorul
cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

17. Facultățile vor transmite la Prorectorul cu studenții următoarele liste și






documente:
Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență și masterat din postura
de șef de promoție;
Listele cu studenții admiși în anul I la studiile de licență care au obținut media
10 la examenul de bacalaureat;
Actele doveditoare pentru studenții din anul I (licență și masterat) din care să
reiasă calitatea de șef de promoție, respectiv nota 10 la bacalaureat (pentru
licee, șeful de promoție este elevul cu cea mai mare medie din an);
Listele cu studenții de an mai mare, admiși din postura de șef de promoție sa
cu 10 la bacalaureat, care au obținut media minim 9 la finalul anului universitar
2019 – 2020.
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine, Decanii facultăților,
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul
Termen: 25.09.2020

18. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 4).
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Anexa 4
Hotărâri BCA

IIRII

HOTARAREA CONSILlULUI
DE ADMINISTRATIE
,

Universitatea
Transilvania
din Brasov

Nr. 11 din 02 septembrie 2020
l.egislatie
Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

DUG nr.114 din 09.07.2020 privind modificarea ~i completarea unor acte normative cu impact In domeniul
acbizitiilor publice

2.

I

publicata In MO nr.614/13.07.2020;

Legea nr.128 din 14.07.2020

pentru aprobarea DUG nr. 65/2020 privind unele rnasuri pentru digitalizarea

sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale ~i de investitii pentru perioada de
programare 2014-2020, precum ~i pentru modificarea ~i completarea DUG nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea ~i sanctlonarea neregulilor aparute In obtinerea ~i utilizarea fondurilor
fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata In MO nr.621/15.07.2020;

europene si/sau a
comunicarea actelor

beneficiarilor In cadrul procedurilor privind proiectele finantate In format electroni cu sernnatura electronica
calificata. precum ,?i contestarea eventualelor titluri de creanta tot In format electronic prin intermediul
sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014,
3.

publicata In MO nr.621/15.07.2020;

HG nr. 553 din 15.07.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 17
iulie 2020, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, publicata In MO nr.627116.07.2020;

4.

Legea nr.136/18.07.2020

privind instituirea unor rnasuri In domeniul sanatatii publice In situatii de risc

epidemiologic ~i biologic, publicata In MO nr.634/18.07.2020;
5.

OMFP nr. 2116/13.07.2020

pentru modificarea ~i completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

In domeniul contabilitatii institutiilor publice, publicata In MO nr.635/20.07.2020;
6.

HG nr. 570 din 21.07.2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la HG nr. 553/2020 privind
prelungirea starii de alerts pe teritoriul

Romaniei lncepand

cu data de 17.07.2020, precum si stabilirea

rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID19, publicata In MO nr.642121.07.2020;
7.

OMS nr. 1309 din
Irnbolnavirilor

21.07.2020 privind modalitatea

de aplicare a masurilor de prevenire ~i limitare a

cu SARS-CoV-2, publicat In MO nr.642/22.07.2020;

perioada de carantinare/izolare

este

asirnilata concediului medical
8.

Legea nr.151 din 23.07.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata
In MO nr.658/24.07.2020;

9.

Legea nr.148/23.07.2020

pentru completarea Legii nr.98/2016

nr.658124.07.2020; consacra dreptul autoritatilor

privind achizitiile publice, publicata In MO

contractante de a cere operatorilor economici organizati

ca societati pe actiuni (actiunl la purtator) datele de identificare a detinatorilor reali ai actiunilor la purtator
10.

Legea nr.185 din 20.08.2020

pentru modificarea -;;icompletarea Legii educatiei nationale nr.112011, publicata in MO

11.

OMS nr. 1494 din 31.08.2020 -;;iOMEC nr.5487 din 31.08.2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a actlvitatu in

nr.762/20.08.2020;

cadrul unitatilor/tnstitutiilor

de invatamant

in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea Irnbolnavirii cu

virusul SARS-Cov-8, publicat in MO nr.804/01.09.2020.

