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1. Se supune aprobării Senatului calendarul academic pentru anul universitar 2020-2021. 
(Anexa 1). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea de didactică, Rectorul 
 

2. Se aprobă lista directorilor de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea 
proiectelor finanțate prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională (FDI), competiția 2020 
(Anexa 2). 
Răspund: membrii Consiliului de Administrație 
 

3. Având în vedere prevederile Legii 153/2017, se aprobă nivelul maxim al salariilor de bază 
pentru anul 2020, stabilit în funcție de specificul activității desfășurate și de performanța 
individuală (Anexa 3). 
Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul Economic, Rectorul 
 

4. Având în vedere prevederile legale privind beneficiile fiscale şi protecția socială a 
persoanelor cu dizabilități (Legea nr.448/2006 şi Legea nr.153/2017), asigurându-se 
confidențialitatea şi protecția legală, readucem la cunoştință angajaților universității faptul 
că aplicarea prevederilor legale menționate este posibilă doar în baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap, certificat ce va fi depus în copie la dosarul personal al 
angajaților, până în data de 30 ale lunii în care este obținut. Pentru angajații care dețin deja 
un astfel de document depunerea  se face până la data de 17.02.2020. 
Răspund: Şef Serviciu Resurse Umane, Director economic, Rector 
 

5. Rezervarea spațiilor pentru organizarea manifestărilor științifice în cadrul universității se va 
realiza doar după transmiterea informației privind evenimentul la Biroul de Comunicare, în 
vederea publicării pe website. Informațiile se vor transmite la adresa de e-mail 
birou.comunicare@unitbv.ro, cuprinzând: denumirea evenimentului, perioada, locul, scurtă 
descriere, link către website-ul evenimentului (daca este cazul) și o imagine sugestivă. 
Răspund: Biroul de Comunicare, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea 
 

6. Se aprobă următoarele documente revizuite în cadrul Sistemului de Management al 
Calității:  
1) Procedura specifică: Derularea mobilităților de studii/ practică ale studenților 
internaționali de la universități din țările programului Erasmus+ la Universitatea 
Transilvania din Braşov;  
2) Procedura specifică: Derularea mobilităților de studii/practică ale studenților 
internaționali de la universități din țări partenere ale programului Erasmus+ la 
Universitatea Transilvania din Braşov. Documentele sunt disponibile pe intranet. 
Răspund: Coordonatorul Oficiului de Relații Internaționale, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității  
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7. Cu ocazia zilei de 8 Martie se of era cadouri (In produse) angajatelor Untversitatii, in conditiile

art.21 alin.3 lit.e ~i art.21 alin.4 lit.f din Carta Universitatii raportat la art.76 alin.4 lit.a Cod

fiscal. Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universitatii in cadrul cheltuielilor bugetare,

vor fi suportate din veniturile proprii ale universitatii, iar cadourile vor fi distribuite angajatelor

in cadrul facultatilor, respectiv in cadrul serviciilcr si directtilor universitatii.
Raspund Consiliu/ de Administretie, Directoru/ tehnic-administrativ, Prorectoru/ cu re/aPi/e

pub/ice, Rectoru/

8. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 4). Anexa 4
Hotarari BeA

Legislatie

Au fost publicate in MO urmatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OMEC nr. 3067 din 20.01.2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la

actele de studii ~i a documentelor scolare universitare emise de institutiile de Invatamant superior din Romania, publicat
In MO nr. 55/28.01.2020;

2. OG nr. 6 din 28.01.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum ~i pentru
reglementarea unor rnasuri fiscal-bugetare, publicata In MO nr. 72/31.01.2020; actul normativ prevede prorogarea
termenelor pentru depunerea Oectaratiei unice privind impozitul pe venit ~i a formularului 230 pana la data de
25.05.2020 inclusiv, precum ~i alte rnodificari ale reglernentarilor fiscale;

3. OMFP nr.260 din 28.01.2020 privind modificarea ~i completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016

pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national
de raportare - Forexebug, publicatin MO nr. 74/03.02.2020;

4. OMEC nr. 3063 din 16.01.2020 pentru modificarea ~i completarea Metodologiei-cadru de organizare ~i Inregistrare a
programelor postuniversitare de catre institutiile de Invatamant superior, aprobata prin OMEN nr. 4750/2019, publicat
In MO nr. 74/03.02.2020;

5. OMFP nr. 547 din 31.01.2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea ~i completarea ordinului de
plata pentru Trezoreria Statului (OPT) ~i a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr.
246/2005, publicat In MO nr. 82/05.02.2020.

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan

nsilvania din Brasov
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