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1. Incepand cu data de 22.07.2019 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflata la
dispozitia directorilor de proiecte pentru anul 2018, respectiv 30% din regia anului
2018, calculata pentru suma incasata.
Raspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare
'?tiintifica ,?iinformatizarea, Rectorul

2. Se aproba modificarea punctului 7 din HCA nr. 311 17.10.2017 astfel: Se aproba
acordarea a trei burse de studii pentru programele de licental masterat la Facultatea
de Medicina (programele de Medicina si Asistenta rnedicala generals pentru cetateni
din lordania, in aceleasi conditii cu cele oferite de Programul Transilvania Academica
Scholarship. Selectia se realizeaza de catre Universitatea Transilvania din Brasov, in
urma parcurgerii procedurii de admitere, conform metodologiei de admitere la studii
universitare in Romania.
Pentru admiterea 2019, se aproba prelungirea termenului de depunere a dosarelor
candidatilor cetateni din lordania care finalizeaza studiile preuniversitare in acest an ?i
solicita admiterea la studii universitare cu an pregatitor de limba rornana la
Universitatea Transilvania din Brasov. pana la 0 data ce permite transmiterea
dosarelor complete - inclusiv cu rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat 2019.
Raspund: Prorectorul cu internationalizarea universitatii ,?ievaluarea calitatii, Rectorul

3. La solicitarea Consiliului National al Rectorilor din Romania, se aproba acordarea a
doua burse de studii in conditiile prevazute pentru Transilvania Academica
Scholarship, pentru candidati din Uganda. Bursele se acorda lncepand cu anul
universitar 2019- 2020.
Raspund: Prorectorul cu internationalizarea universitatii ,?ievaluarea calitatii, Rectorul

4. Seaproba cornpletarile referitoare la infiintarea programului de studii universitare de
masterat Medicina traditionala chineza, in limba engleza. din cadrul Facultatii de
Medicina. cu precizarea ca acest program de studii, propus pentru acreditare, va fi un
program de studii universitare de masterat de cercetare, in limba engleza ?i
includerea acestuia in structura Universitatii Transilvania din Brasov incepand cu
anul universitar 2019-2020.
Raspund: Decanul Facultatii de Medicina, Prorectorul cu activitatea didactics. Rectorul

5. Revenind la pct 4 al HCA nr 61 se precizeaza faptul ca, in perioada 29.07-
30.09.2019, cadrele didactice din Universitate beneficiaza de 26 de zile de concediu
de odihna neefectuate, aferente anului universitar 2018-2019.
Raspund- Directorii de departamente. Decanii Facultatllor: ?eful Serviciului Resurse Umane,
Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul
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6. Se aproba Hotararea Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 1. Anexa 1

Hotararea
BCA

l.egislatie

Au fost publicate in MO urmatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
Legea nr.127 din 08.07.2019 privind sistemul public de pensii, publicata in MO nr. 563/09.07.2019; legea intra in vigoare din
01.09.2021.

Legea nr.131 din 11.07.2019 pentru rnodificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, publicata in MO nr. 575/15.07.2019; modificarea prevede introducerea sporului de suprasolicitare neuropsihica de
10%pentru anumite categorii de personal.

Legea nr. 139 din 18.07.2019 pentru aprobarea OUG nr. 4/2016 privind rnodiflcarea si completarea Legii educatiei nationale
nr. 1/2011, publlcata in MO nr.592/18.07.2019; legea aproba rncdificarile aduse cu privire la retragerea titlului stiintific de
doctor.

rudan

silvania din Brasov
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