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1. Vineri, 24.06.2022, la ora 1000, la Aula Universității Transilvania, se va desfășura Gala Șefilor 
de promoție ai Universității Transilvania - ediția 2022. Se va acorda câte un singur premiu 
pe facultate absolventului/absolventei de studii de licență cu cea mai mare medie 
multianuală (fără a fi luate în considerare notele de la examenul de licență/proiect de 
diplomă). În situația unei egalități de medii, se vor acorda premii tuturor absolvenților cu 
medii egale. Secretariatele facultăților vor transmite la Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural, până vineri 20.06.2022, datele privind șeful de 
promoție (nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media multianuală 
obținută, date de contact: telefon, e-mail) și vor convoca studenții în cauză la Aula univer-
sității pentru festivitate. Premiile vor fi susținute financiar de universitate, fiecare student 
premiat urmând să primească 1.000 lei. Sumele vor fi transferate în conturile studenților în 
decursul lunilor iulie - august 2022. Absolvenții premiați vor primi și alte premii. 
Răspund: Decanii facultăților, Directorul economic, Prorectorul cu Studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 
2. În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material 

(RAB), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda, pe bază de competiție de dosare, 
Bursa de excelență Transilvania – ediția 2022, în valoare de 3.000 lei. Această bursă se 
acordă din veniturile proprii ale universității, unei singure persoane, student la ciclul de 
licență sau masterat. Desfăşurarea competiției presupune următorul calendarul competiției: 
i) 02 – 14.06.2022 – depunerea dosarelor conform anexei 4 din RAB la Prorectoratul  cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat; 
ii) 15 – 20.06.2022 – analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate; 
iii) 21.06.2022 – anunțarea rezultatelor pe site-ul universității, la secțiunea Studenți – 
Ultimele noutăți; 
iv) 24.06.2022 – premierea festivă în cadrul Galei șefilor de promoție, Aula universității. 
Răspund: Decanii facultăților, Secretar sef universitate, Directorul economic, Prorectorul cu 
Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
3. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de organizare pe platforma de e-learning a activității 

de nominalizare a profesorilor din partea studenților în cadrul programului „Cel mai apreciat 
profesor” (Anexa 1). 
Răspund: Președinții și secretarii comisiilor de finalizare a studiilor, Decanii Facultăților, 
Prorectorul cu relațiile publice 

 
4. În conformitate cu Regulamentul programului "Serviciul în folosul UNITBV" aprobat prin HCA 

nr. 78/2015, facultățile vor transmite Ia Prorectoratul cu relațiile publice fișa de pontaj 
aferentă lunilor ianuarie-mai 2022, conform modelului existent pe portal, până Ia data de 
15.06.2022. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de marketing și imagine, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul 

 

Anexa 1 
Instrucțiunea privind 
implementarea 
programului "Profesor 
apreciat” 
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5. Conform Legiinr.115/1996 și Legii nr.176/2010, reamintim persoanelor cu funcții de 
conducere din universitate, precum și persoanelor numite pe o perioadă de interimat, că au 
obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese (DAI) aferente anului 2021 
până la data de 10.06.2022. De asemenea, angajații cu funcții de conducere și control din 
universitate, precum și personalul angajat cu contract de muncă ce administrează sau 
implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetate 
au obligația actualizării anuale a DAI. Biroul de management al proiectelor va transmite la 
Prorectoratul cu relații publice lista persoanelor care administrează aceste proiecte până în 
09.05.2022. 
Reamintim, totodată că potrivit art.4 alin.1 din legea nr.176/2010 DAI se depun în termen 
de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție. 
Adeverințele cu veniturile pe anul 2021 pot fi descărcate începând cu data de 06.05.2022, 
de pe intranet, din secțiunea Fluturaș de salariu. 
Completarea și transmiterea DAI se efectuează prin intermediul Platformei electronice e-
DAI. Pentru accesul la Platforma e-DAI, deponenții trebuie să completeze datele personale 
în linkul https://drive.unitbv.ro/apps/forms/f3RKQSmZ2ZaLAydm  
Persoana responsabilă (Daniela Velicu, e-mail danielavelicu@unitbv.ro) va înrola deponenții 
pe Platforma e-DAI. După înrolare, deponenții vor primi, pe e-mailul propriu, link-ul de acces 
pe Platforma e-DAI, nume de utilizator și parola.  
Pentru informații privind completarea și transmiterea DAI, deponenții pot descărca  
Manualul de utilizare prin https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf 
Declarația de avere se va completa la toate rubricile prevăzute de formularul în cauză, 
inclusiv cu veniturile declarantului și ale membrilor săi de familie realizate în anul fiscal 
anterior încheiat, așa cum sunt acestea prevăzute la art.61 din Legea nr.227/2015 privind 
codul fiscal, urmând ca, pentru fiecare caz în parte și pe baza documentelor justificative 
anexate declarației de avere, documente din care rezultă existența clauzei de 
confidențialitate în contractul individual de muncă, Agenția Națională de Integritate să se 
pronunțe cu privire la anonimizarea informațiilor privind veniturile realizate. 

 
6. Se aprobă programul „Guest Performers “ pentru invitații Centrului muzical în Stagiunea de 

Concerte a UNITBV. Invitații vor beneficia de cazare, transport și de un onorariu aprobat de 
Consiliul de administrație, la propunerea Centrului muzical. 
Răspund: Directorul Centrului muzical, Directorul Direcției financiar -contabilitate, Rectorul 

 
7. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 2 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
 

 
Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. Legea nr. 72 din 30.03.2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în 

M.O. nr. 315 din 31.03.2022; actul normativ stabilește noile reguli pentru decontarea cheltuielilor aferente 
delegărilor/detașărilor efectuate de la 01.05.2022 

2. Legea nr. 69 din 28.03.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, publicată în M.O. nr. 321 din 01.04. 2022 
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3. HG nr. 433 din 30.03.2022 ?i Anexele 1-6 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ?i al specializarilor/prcgrarnelor 

de studii universitare ?i a structurii institutiilor de 1nvatamant superior pentru anul universitar 2022-2023, publicate 1n 

M.O. nr. 328 ?i 328 bis din 04.04.2022 

4. HG nr. 434 din 30.03.2022 ?i Anexele 1-2 privind domeniile ?i programele de studii universitare de master acreditate ?i 

nurnarul maxim de student! ce pot fi scolarizati 1n anul universitar 2022-2023, publicate 1n M.O. nr. 333 ?i 333 bis din 

05.04.2022 

5. HG nr. 1048/2006 privind cerintsle minime de securitate ?i sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor 

individuale de protectie la locul de rnunca - REPUBLICARE - M.O. nr. 338 din 06.04.2022 

6. Legea nr. 83 din 11.04.2022 pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educatiei financiare, publlcata 1n M.O. nr. 362 din 

12.04.2022 

7. Legea nr. 86 din 12.04.2022 completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ?i pentru modificarea ?i completarea 

Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicata 1n M.O. nr. 366 din 13.04.2022 

8. Decizia nr. 193 din 06.04.2022 asupra obiactiei de nsconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 6 alin. (9) din Legea 

educatiei fizice ?i sportului nr. 69/2000, publlcata 1n MO nr. 370 din 14.04.2022; art.6 din LG 69/2000 a fast declarat 

neconstitutional, aplicarea lui fiind suspendata 45 de zile 

9. OME nr. 3498 din 31.03.2022 privind stabilirea mcdalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru 

unitatile/institutiile de 1nvatamant de stat, Ministerul Educatiei ?i alte institutii publice din subordinea/ coordonarea 

acestuia, pentru anul 2022, publicat1n M.O. nr. 373 din 14.04.2022 

10. HG nr. 490 din 06.04.2022 ?i Anexa sa pentru aprobarea Strategiei naticnale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 

,,0 Rornanie echitabila" 2022-2027, publicate 1n M.O. nr. 375 ?i 375 bis din 15.04.2022; metodologia ARACIS de evaluare 

externa a calitatii se cornpleteaza cu standarde ?i indicatori de perforrnanta din pentru a asigura sprijinirea ?i monitorizarea 

crearii unui mediu universitar adaptat studentilor cu dizabilitati 

11. DUG nr. 47 din 14.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor 

sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, publicata 1n M.0. nr. 377 din 15.04. 2022 

12. DUG nr. 48 din 14.04.2022 privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din 1nvatamantul 

de stat pentru perioada 1 iulie 2017- 31 august 2021, publlcata 1n M.O. nr. 377 din 15.04.2022 

13. Decizia ADR nr. 191 din 12.04.2022 privind stabilirea tarifelor ?i a rnodalitatilor de plata pentru serviciile disponibile prin 

intermediul Sistemului electronic de achtzitii pub/ice (SEAP), publicata 1n M.O. nr. 399 din 27.04.2022 

14. OMMAP nr. 912 din 20.04.2022 ?i Anexa sa privind aprobarea cote/or de recolta pentru specia caprior (Capreolus 

capreolus) pentru perioada 1 mai 2022-30 aprilie 2023, publicate In M.O. nr. 407 ?i 407 bis din 28.04.2022; UNITBV, ca 

gestionar de fond cinegetic apare la poz. 375 si 376 pg. 11 din Anexa 

15. Legea nr. 117 din 27.04.2022 pentru modificarea art. 5 a/in. (8)-(92) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adrninistratiei publice ?i institutiile pub/ice, pubhcata 1n M.O. nr. 

408 din 28.04.2022; actul normativ introduce interdictia achizttiei de catre mstituttile publice de autoturisme cu o 

capacitate mai mare de 1600 cm3 sau mai scumpe de 23.000 euro incl TVA 
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