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1. Se aprobă, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, creșterea 
tarifului orar (ora convențională) pentru activitățile desfășurate în regim de plata cu      
ora de la 45 de lei la 60 de lei brut/oră. 
Răspund: SRU, Rectorul  

 
2. Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2020, majorarea salarială acordată pentru cei mai 

apreciați profesori, în cuantum de 1.500 lei brut/lună. 
Răspund: SRU, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  

 
3. Se supune aprobării Senatului versiunea revizuită a Codului de etică în cercetarea 

științifică social-umană (Anexa 1). 
Răspund: Președintele Comisiei de etică a cercetării științifice social-umane, Prorectorul cu 
activitatea de cercetare științifică și informatizarea 

 
4. Se supune aprobării Senatului calendarul concursului pentru funcția de director al 

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat - CSUD (Anexa 2).  
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul  

 
5. Se supune aprobării Senatului Universității modificarea Regulamentului de burse și 

alte forme de sprijin material, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 
2019 – 2020, (Anexa 3) astfel: 
La art. 4:  

- introducerea burselor de tip Noi dezvoltăm universitatea și la categoria C din 
Regulament (burse speciale – din fonduri primite de la MEN). Universitatea 
poate decide sursa de finanțare a acestor burse (finanțare MEN sau venituri 
proprii). 

La art. 7:  
- fondurile rămase necheltuite la bursele pentru stagii de studii universitare şi 

postuniversitare în țară şi străinătate pot fi cheltuite pentru alte categorii de 
burse, cu excepția celor de performanță academică. 

Răspund: Directorul economic, Secretarul șef, Prorectorul cu studenții și legătură cu mediul 
economic și socio-cultural, Rectorul 

 
6. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe anul 2020. 

(Anexa 4) 
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului Resurse Umane, 
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
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7. În vederea actualizării bazelor de date privind persoanele aflate în întreținerea 
angajaților Universității Transilvania din Brașov, precum și a persoanelor declarate 
ca și co-asigurați, facultățile și serviciile universității vor transmite la Serviciul 
Resurse umane, modificările la documentele transmise pe parcursul anului 2019, 
conform anexei 5 (formularele 1-5). 
Declarația contribuabilului în vederea stabilirii deducerii personale - formularul nr. 1 
Declarația pe proprie răspundere a persoanei aflate în întreținerea contribuabilului - formularul nr. 2 
Declarația privind persoanele co-asigurate - formularul nr. 3 
Declarația co-asiguratului - formularul nr. 4 
Informare privind minorii aflați în întreținere - formularul nr. 5 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului 
Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

8. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul îndeplinirii cerințelor Sistemului 
de control intern/ managerial asumat de conducerea universității, pentru semestrul 
2 al anului 2019, directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport 
și conducătorii serviciilor universității sunt solicitați să transmită informația 
completă prin intermediul platformei electronice on-line dezvoltate prin contul 
instituțional, până cel târziu, joi 09.01.2020 ora 1200. 
Răspund: Conducătorii serviciilor universității și ai departamentelor suport, Consiliul de 
Administrație,  Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  

 

9. Directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și conducătorii 
serviciilor universității vor transmite propunerile privind completarea/modificarea 
reprezentantului structurii în Comisia de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare 
Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial, la Prorectorul cu 
relațiile publice (Ia adresa de e-mail prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro) până 
luni 16.12.2019, ora 1500, precizând datele de contact ale persoanelor nominalizate. 
Răspund: Directorii de departament, Conducătorii serviciilor universității și ai 
departamentelor suport, Consiliul de Administrație,  Prorectorul cu relațiile publice 

 

10. În perioada vacanței de iarnă (23.12.2019 - 05.01.2020), în zilele lucrătoare, se 
organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele             
900 - 1300. Planificarea permanenței va fi înaintată la Prorectorul relațiile publice 
până luni 16.12.2019, ora 1300. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
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11. Servieiile Administrare Patrimoniu, (amine ?i (anti ne - restaurant, vor intccrni planul

pentru servieiul de perrnanenta privind supravegherea si intretinerea spatiilor de

invatarnant, a carninelor ?i eantinelor in perioada vacantei de iarna, pana In

18.12.2019.

Anexa6
Hotarari BeA

Raspund ;;eful Serviciului cemine. Seful Servictulut cantme-restaurant, Setu! Serviciul
Administrare Patrimoniu, Directorul GeneralAdministrativ

12. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 6.

Legislatie

Au fost publicate in MO urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. Legea nr. 221 din 18.11.2019 pentru modificarea ;;i completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, publlcata in MO nr.

929/19.11.2019;

2. OUG nr. 70 din 13.11.2019 privind unele rnasurl aplicabile In cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii ;;i Irlandei de
Nord din UE fara un acord, publicata In MO nr. 933/20.11.2019; sectiunile privind:
- recunoasterea calificarilor profesionale ;;i exercitarea profesiilor pentru persoanele cu statut Brexit;
- accesulla educatie:

- recunoasterea studiilor ;;i a calificarilor profesionale, precum ;;i exercitarea profesiilor In cazul cetatenilor rornaru. al
cetatenilor celorlalte state membre ale UE ;;i al cetatenilor statelor din spatiul Economic European ;;i din Confederatia
Elvetiana In contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii ;;i Irlandei de Nord din UE.

3. OMS nr. 1746 din 18.11.2019 pentru modificarea ;;i completarea OMSP nr. 1509/2008 privind aprobarea
Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare ;;i farmaceutice pentru reteaua de asistenta rnedicala,

publicat In MO nr. 939/22.11.2019;
4. Legea nr. 229 din 25.11.2019 privind aprobarea OUG nr. 75/2011 pentru modificarea ;;i completarea OUG nr. 75/2005

privind asigurarea calitatii educatiei, publicata In MO nr. 945/26.11.2019;
s. Legea nr. 233 din 27.11.2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind rnasuri de punere in

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ;;i al Consiliului din 27 aprilie 2016, publicata in MO
nr. 956/28.11.2019
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