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1. Se supune aprobării Senatului varianta revizuită a Regulamentului de organizare şi 

desfășurare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat (Anexa 1). 
Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
2. Se aprobă completarea componenței comisiilor și colectivelor responsabile de 

organizarea și desfășurarea admiterii 2022 (ordin III) (Anexa 2). 
Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

3. Se supune aprobării Senatului Metodologia privind menținerea calității de titular în 
învățământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, 
valabilă pentru anul universitar 2023-2024 (Anexa 3). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se supune aprobării Senatului modificarea art. 6 din Metodologia privind acoperirea 
activităților didactice în regim de plată cu ora, prin înlocuirea sintagmei „cadru didactic 
titular” cu „cadru didactic”. 
 

5. Se supune aprobării Senatului Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea 
incidentelor antisemite, componentă a strategiei naționale pentru prevenirea și 
combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 
(Anexa 4). 
Răspund: Compartimentul juridic, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

6. Se supun aprobării Senatului modificările la Regulamentul de organizare şi funcționare 
a comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare din Universitatea Transilvania din 
Braşov (Anexa 5). 
Răspund: Compartimentul juridic, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

7. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 6). 
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Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr. 875 din 06.07. 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 48/2022 privind plata 

diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017—
31 august 2021, publicată în M.O. nr. 682 din 08.07.2022; 

2. LG nr. 208 din 11.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 
99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum 
și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea 
și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în M.O. nr. 697 din 12.07.2022; actul 
normativ aduce modificări în ceea ce privește achiziția directă, prin majorarea pragului până la care se poate opta pentru 
această procedură (270120 lei fără TVA pentru produse și servicii, 900.400 pentru achiziția de lucrări), respectiv 
modificări de procedură; 
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3. OME nr. 4150 din 29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de cornpetente digitale al profesionistului din educatie ?i Anexa 

sa, publicate 1n M.0. nr. 700, respectiv 700 bis din 13.07.2022; 

4. OME nr. 4139 din 29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a programului de formare 

psihopedagogica 1n vederea certificarf competsntelor pentru profesia dldactka de catre departamentele de specialitate 

din cadrul institutiilor de 1nvatamant superior acreditate, publlcat in M.0. 701 din 13.07.2022; 

5. LG nr. 212 din 12.07.2022 privind unele rnasuri pentru reducerea riscului seismic al dadirilor, publicata 1n M.O. nr. 708 

din 14.07. 2022; conform actului normativ, pana la data de 1 ianuarie 2025 conducatorii institutiilor publice vor dispune 

1nceperea expertizarii tehnice, realizata de catre experti tehnici atestati pentru cerlnta fundarnentala rezistenta 

rnecanlca ~i stabilitate, 1n vederea Incadrarii acestora intr-o dasa de rise seismic ~i a fundarnentarii rnasurilor de 

interventie, asupra constructiilor cu destinatia de unitati sau institutii de 1nvatamant 1n care se desfasoara activitati 

didactice care se afla 1n patrimoniul institutiilor publice respective ~i care au fast construite 1nainte de anul 1978, pentru 

care evaluarea vizuala rapida rscomanda efectuarea expertizei tehnice pentru structura de rezistenta. Expertizele 

tehnice 1n vederea lncadrarii acestora intr-o class de rise seismic ~i a fundarnentarii rnasurilor de interventie vor fi 

finalizate pana la data de 1 iunie 2026; 

6. OMF nr. 1580 din 05.07.2022, OMMSS nr. 1098 din 07.07.2022 ?i OMS nr. 2220 din 15.07.2022 pentru aprobarea 

modelului, continutului, rnodalitatii de depunere ?i de gestionare a .Declaratiei privind obligatiile de plata a cnntributillor 

sociale, impozitului pe venit ?i evidenta norninala a persoanelor asigurate" '.;ii Anexele 1- 7 aferente, publicate 1n M.O. nr. 

715, respectiv 715 bis din 15.07.2022; 

7. OG nr. 16 din 15.07.2022 pentru modificarea '.;ii completarea Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 

normative ?i alte masuri financiar-fiscale, publicata 1n M.O. nr. 716 din 15.07.2022; actul normativ aduce rncdificari 

privind veniturile impozabile ?i deducerile fiscale pentru angajati. 
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