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Avand in vedere contextul situatiei epidemiologice internationale/nationale, determinata de
raspandirea coronavirusului SARS-CoV- 2, ~i a Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri
pentru prevenirea ~i combaterea pandemiei de COVID- 19, coroborata cu prevederile art. 287 alin. 2
lit. j din Legea nr. 1/2011, justificandu- se astfel convocarea ~i desfa~urarea ~edintei ordinare a
Senatului Universitatii prin exceptie de Ia dispozitiile art. 25 alin. 1 teza I din Regulamentul de
organizare ~i functionare a Senatului Universitatii, prin mijloace de comunicare on-line.

I. Senatul a discutat ~i a aprobat acordurile date de

Pre~edintele

Senatului, cu privire Ia:

1.1 Solicitarea domnului prof. dr. ing. Silviu Luis Butnariu de Ia Facultatea de lnginerie mecanica pentru
desfa~urarea

unor activitati suplimentare de indrumare ~i de sustinere cursuri in cadrul ~col ii doctorale a

Universitatii din Pite~ti, in anul universitar 2020-2021.
1.2 Conform pet. 1.2 din HS nr. 12/10.1 1.2020, avand in vedere incidenta cumulata in localitatea Bra~ov de
6,20/1000 locuitori, raportata de Directia de Sanatate Publica a judetului Bra~ov in 22.1 2.2020, Pre~edintele
Senatului ?i-a dat acordul cu privire Ia prelungirea suspendarii activitatilor didactice ce presupun prezenta fizica
a studentilor in Universitatea Transilvania din Bra?OV, acestea urmand sa se desfa~oare online in intervalul
23.12.2020-15.01.2021.
II. Senatul a discutat ~i a aprobat hotararile Consiliului de Administratie, cu privire Ia:
11.1 lnfiintarea programului de studii de licenta Antreprenoriat in ingineria mater/ale/or- domeniul lngineria
materialelor, in cadrul Departamentului de ~tiinta materialelor al Facultatii de ~tiinta ?i ingineria materialelor.
11.2.1 Solicitarea ~coli i doctorale interdisciplinare de afiliere Ia SOl a urmatorilor conducatori de doctorat:
Conf. dr. ing. Mihai Tiberiu Late~ - domeniul de doctorat lnginerie mecanica;
Prof. dr. ing. Marius Catalin Barbu- domeniul de doctorat lnginerie forestiera;
Con f. dr. Mihai lgnat - domeniul de doctorat Filologie.
11.2.2 Solicitarea ~coli i doctorale interdisciplinare de retragerea voluntara din 501 a doamnei prof. dr. med.
Victoria Burtea, conducator de doctorat in domeniul Medicina.
11.2.3 Solicitarea ~col ii doctorale interdisciplinare de suplimentare cu 1 loc a numarului maxim de 8 doctoranzi
coordonati de catre doamna prof. dr. med. Liliana Rogozea.
11.3 Schimbarea locatiei sediului social, cu sala Tl12, corpul T, in regim de comodat pentru o perioada de 2 ani, al
Asociatiei Studentilor din Facultatea de Silvicultura ~i exploatari forestiere Bra~ov.
11.4 Prelungirea calitatii de t it ular pima Ia sfar~itul anului universitar 2020-2021, pentru urmatoarele cadre
didactice:
Conf. dr. ing. Mihaela Urdea - Facultatea de lnginerie tehnologica ~i management industrial;
Prof. dr. ing. Nicolae Virgil Candea - Facultatea de ~ti i nta ~ i ingineria materialelor;
Lector dr. Constantin Ladescu- Facultatea de Matematica ~i informatica;
Prof. dr. Mariana Norel - Facultatea de Psihologie ~i ~ti intele educatiei;
Prof. dr. Cristinelloan Murzea - Facultatea de Drept.
11.5 Solicitarea unei absolvente, fara diploma de absolvire, a Universitatii Babe~- Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea
de Studii Europene, promotia 2020, de a sustine examenul de licenta, sesiunea februarie 2021 Ia Facultatea de
Litere.
11.6 Solicitarea unei absolvente, fara diploma de licenta, a Facultatii de Litere, programul de studii LMA-GE,
promotia 2019, de a sustine examenul de licenta Ia Universitatea , Lucian Blaga" din Sibiu.
11.7 Solicitarea Universitatii "Constantin B rancu~i" din Targu -Jiu pentru sustinerea examenului de finalizare a
studiilor pentru absolventii programului de studii universitare de licenta lnginerie ?i management in alimentapa
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publica ?i agroturism, promotia 2021, Ia Facultatea de Alimentatie

~i

turi sm, precum

~i

sustinerea examenului

de finalizare a studiilor pentru absolven~ii programului de studii universitare de licenta lnginerie medica/a,
promotia 2021 , Ia Facultatea de Design de produs ~ i mediu.
11.8 Solicitarea unei absolvente, fara diploma de licenta. a Facultatii de litere din cadrul Universitatii Sp iru Haret
din

Bucure~ti,

promotia 2015, de a sustine examenul de licenta. sesiunea februarie 2021 Ia Facultatea de Litere.

11.9 lntrarea in lichidare ~i excluderea din structura Universitatii Transilvania, incepand cu anul universitar 20212022, a programului de studii Meloterapie - IFR din cadrul Facultatii de Muzica.
11.10 Participarea Universitatii in calitate de membru in cadrul Consortiului European University Alliance of
Inclusion, Integration and Involvement (Aiianta 31N) ~i plata taxei de 14.286 euro pentru anul 2021.
11.11 Participarea Universitatii in calitate de membru al Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO).
reprezentata de domnul conf. dr. ing. Laurentiu Aurel Mihail, precum ~i plata cotizatiei pentru anul 2021, de 400
lei.
11.12 Transferul postului vacant nr. 93, de cercetator din cadrul lCDT, ~i transformarea acestuia in tehnician, fiind
inclus in organigrama Facultatii de Educatie fizica ~i sporturi montane.
11.13 Donarea unor bunuri mobile (echipamente IT) din partea f irmei INTEL SOFTWARE DEVELOPMENT SRL,
necesare pentru centrullT.

Ill. Senatul a discutat ~i a aprobat propunerile Consiliului de Administratie, cu privire Ia:
111.1 Proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2021.
111.2 Raportul referitor Ia cuantumul regiei pentru granturile de cercetare ?i modul in care regia a fast cheltuita,
pentru perioada 2018-2020. Anexa 1
111.3 Modificari ale Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice ?ide cercetare.
111.4 Modificari ale Regulamentului de burse ~i alte forme de sprijin material.
111.5 Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante pe perioada determinata - sem. I,
anul universitar 2020-2021:
Mihai Julian Florea - post cercetator ~tiintific, poz. 65 - Departamentul Electronica ?i calculatoare,
Facultatea de lnginerie electrica ?i ?tiinta calculatoarelor;
~tefan

post asistent de cercetare ~tiintifica, poz. 64 - Departamentul Electronica ?i

Papa -

calculatoare, Facultatea de lnginerie electrica ~i ?tiinta calculatoarelor;
Tudor Constantin Badea - post cercetator ?tiintific gradul II, poz 63 - Departamentul Discipline
fundamentale, profilactice ~i clinice, Facultatea de Medicina.
111.6 Desfa?urarea activitati lor didactice (cursuri derulate online, seminare organizate partial online, practica,
lucrari practice, laboratoare ~i proiecte organizate cu prezenta fizica, cu respectarea tuturor normelor de
protectie), incepand cu sem. II al anului universitar 2020-2021 (din 22.02.2021), sub condit ia rezolutorie a

.

.

neobtinerii avizului Directiei de Sanatate Publica Brasov.
'
IV.1 Senatul nu a aprobat so licitarea Universitatii , Vasile Alecsandri" din Bacau in vederea corectarii unei
gre~eli

administrative a universitatii, prin primirea Ia sustinerea examenul ui de diploma a unei absolvente a

UniversiUitii Transilvania din Bra~ov, Facultatea de Design de produs ~i mediu, promotia 2019.

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN,
Presed intele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov
'
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RAPORT REFERITOR LA CUANTUMUL REGIEI PENTRU GRANTURILE DE
CERCETARE ŞI LA MODUL ÎN CARE REGIA A FOST CHELTUITĂ
Prezentul raport este întocmit conform art. 190 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și
modificările ulterioare, pe baza datelor furnizate de Biroul de Management al Proiectelor.
Cuantumul regiei pentru granturile de cercetare, proiectele și contractele de asistență tehnică implementate
în cadrul Universității Transilvania din Brașov este stabilit astfel:
1) pentru granturile obținute prin competiții naționale și internaționale organizate de agențiile din țară și

străinătate cu atribuții în finanțarea cercetării, cuantumul regiei este stabilit de agenția finanțatoare, prin

pachetul de informații, respectiv prin contractul de finanțare. Pentru competițiile din cadrul Planului Național de
Cercetare Dezvoltare Inovare III, Consiliul de Administrație a decis (HCA 6/1.06.2016, pct. 8) ca regia universității
să aibă nivelul maxim prevăzut prin pachetul de informații al fiecărei competiții. Pentru granturile finanțate în

cadrul programului cadru al Uniunii Europe – Orizont 2020 – regia este stabilită în cuantum de 25% din costurile
eligibile directe, din care se exclud costurile directe de subcontractate și costurile contribuției în natură ori în
acord cu pachetul de informații.
2) pentru contractele de asistență tehnică și de cercetare încheiate cu companii și alte organizații (instituții

publice, ONG-uri, fundații etc.) cuantumul regiei este stabilit prin HCA 23/6.02.2013 ca 18% din valoarea
cheltuielilor directe aferente contractului, respectiv cheltuieli cu personalul, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli
de logistică.
Regia granturilor și contractelor de cercetare naționale (finanțate de UEFISCDI, companii sau alte

organizații) este împărțită din anul 2010 (conform HBS 53/3.09.2010) în două componente:
•

30% cotă regie cheltuită de directorii de proiecte pentru susținerea activității de cercetare;

•

70% cotă regie pentru susținerea și dezvoltarea instituțională a activității și infrastructurii de cercetare.
Regia granturilor de cercetare finanțate prin programele cadru ale Uniunii Europene (e.g., H2020) și

Mecanismul SEE este cheltuită în cotă de 100% de directorii de proiecte pentru susținerea activității de
cercetare.
Anual, prin Hotărârea Consiliului de Administrație, se comunică comunității academice data de la care
directorii de proiecte pot efectua cheltuieli din cota de regie repartizată, pentru anul financiar anterior.

În tabelele următoare este prezentată situația regiei încasate și a regiei cheltuite pentru granturile și

contractele naționale (UEFISCDI și contracte cu terți) în perioada 2018-2020.
Tabelul 1. Situația regiei încasate în perioada 2018-2020
Regie încasată

Regie încasată contracte

2018

637.776

349.393

987.169

2019

692.324

166.891

859.215

2020

670.499

230.870

901.369

An

granturi naționale (lei)

terți (lei)

Total (lei)
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Tabelul 2. Situație cheltuire regie - cota 30% directori de proiecte - granturi naționale și terți
Regie încasată cotă 30%

Regie cheltuită în an curent

(lei)

și următori (lei)

2018

296.151

7.9143

217.008

2019

257.765

15.812

241.953

2020

270.411

0

270.411

An

Regie disponibilă (lei)

Tabelul 3. Situație cheltuire regie - cota 70% instituțională - granturi naționale și terți
Regie cheltuită din an curent

An

Regie încasată cotă 70%

2018

691.018

812.053

-121.035

2019

601.451

1.239.348

-637.897

2020

630.958

1.322.572

-691.614

și anteriori (lei)

Regie disponibilă (lei)

Tabelul 4. Categorii cheltuieli regie 2017-2019 - cota 70% instituțională
An

2018

2019

2020

Total lei

Abonament Anelis+

479.660

504.034

515.730

1.499.424

Premiere articole ISI WoS cu SRI

293.463

415.740

293.805

1.003.008

27.146

313.366

504.315

844.827

11.784

6.208

8.722

26.714

812.053

1.239.348

1.322.572

3.373.973

Alte cheltuieli (conferințe, taxe publicații, taxe
abilitare, infrastructură de cercetare, programe
interne: Transilvania Fellowships, Guest at UTBv,
invited speaker etc. )
Premiere competiții granturi punctaj minim 75%
Total

Evidența încasărilor și a cheltuirii regiei pentru granturile și proiectele de cercetare este realizată de Biroul de
Management al Proiectelor.

Prorector cu cercetarea științifică și informatizarea,
Prof. dr. Carmen Buzea
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