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1. Se aproba Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe anul 2018.
(Anexa 1)

Raspund: Decanii, Sefii serviciilor din universitate, ~eful Serviciului Resurse Umane, Directorul General
Administrativ, Prorectorul cu relatiite publice, Rectorul

2. Se aproba Comisia de Monitorizare, Coordonare ~i Tndrumare Metodologica a Dezvoltarii
Sistemului de Control Managerial ?i Echipa de gestionare a riscurilor, in conformitate cu
ordinul pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice nr.
200/2016. (Anexa 2)

Raspund: Decanii, Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

3. Sesupune aprobarii Senatului modificarea denumirii Incubatorului tehnologic ?i de afaceri din
"Incubatorul tehnologic ?i de afaceri ITA Pro-Energ" in "Incubatorul tehnologic ?i de afaceri
ITA-UnitBv".

Raspund: Directorullncubatorului, Prorectorul cu activitatea de cercetare ?tiintifica ?i informatizarea, Rectorul

4. Se supune aprobarii Senatului, conform legistatiei in vigoare ~i autonomiei universitare
completarea art. 2.1. din Regulamentul de burse ?i alte forme de sprijin material, dupa cum
urrneaza. Perioada de acordare a bursele de merit este de 6 luni: pentru semestrull al anului
universitar din octombrie pana in martie, iar pentru semestrul alii-lea din aprilie pana in
septembrie.

Raspund: Secretarul sef. Prorectorul cu studentii ?i legatura cu mediul economic ?i socio-cultural, Rectorul

5. Conform Regulamentului de burse ?i alte forme de sprijin material, se aproba bursele de
mobilitate externa pentru studentii de la ciclurile de licenta, masterat ?i doctorat, etapa din
data de 20.12.2017 (Anexa 3).

Raspund: Secretarul sef, Prorectorul cu studentii si legatura cu mediul economic ?i socio-cultural, Rectorul

6. Asociatlile studentesti legal constituite la nivelul Universitatii Transilvania au obligatia de a
prezenta raportul de activitate aferent anului 2017. Materialele vor fi prezentate in scris ?i
electronic ?i vor fi depuse la Secretariatul Prorectorului cu studentii ?i legatura cu mediul
economic si socio-cultural.

Raspund: Pre?edintii asociatiilor studentesti, Prorectorul cu studentii ?i legatura cu mediul economic ?i socio-
cultural, Rectorul
Termen: 19.01.2018

7. Avand in vedere prevederile Legii 15312017, rnodificarile Codului Fiscal cu pnvrre la
transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat (25%), rnajorarile salariale de 20%,
prevazute pentru personalul care ocupa functii didactice incepand cu 1.03.2018, se aproba
nivelul maxim al salariilor de baza pentru anul 2018, stabilit in functie de specificul activitatii
desfasurate ?i de perforrnanta individuala (Anexa 4).

Raspund: Seful Serviciului Resurse Umane, Directorul economic, Rectorul

8. Avand in vedere facilitatile fiscale ?i rnaiorarile salariale diferentiate acordate persoanelor cu
dizabilitati incepand cu 01.01.2018 (prevazute de rnodificarile Codului Fiscal ?i de articolele
22 ?i 38, alin. (3). lit. i, din Legea 15312017, privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice), asigurandu-se confidentialitatea ?i protectia legala, aplicarea prevederilor fiscale
rnentionate se face doar in baza certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau
accentuat care se va prezenta in copie la Serviciul resurse umane.

Raspund: Seful Serviciului Resurse Umane, Directorul economic, Rectorul
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9. Se supune aprobarii Senatului cornponenta comisiei de etica universitara (Anexa 5).
Raspund: Consiliul de Adrninistratie, Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

Anexa 5

Cornponenta comisiei

de etica universitara
10. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 6.

Anexa 6

Hotararile Biroului

Consiliului de

Adrninistratie

lnforrnan
Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OUG nr. 90 din 6.12.2017 privind unele rnasuri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor
termene, publicata in MO nr.973/07.12.2017; actul normativ prevede acordarea indernnizatiei de vacanta sub forma voucherelor in anul
2018, interzicerea acordarii indernnizatiei de hraria, suspendarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante incepand cu 01.01.2018, cu
exceptia posturilor care se vor vacanta dupa 01.01.2018 ~i care pot fi ocupate in proportle de 50% cu conditia lncadrarii in capitolul bugetar
privind plata drepturilor salariale, reducerea cu 10%a cheltuielilor pentru anul 2018 fata de anul 2017, interzicerea achizitiei de mobilier ~i
autoturisme in anul 2018.

2. OUG nr. 91 din 6.12.2017 pentru modificarea ~i completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, publicata in MO nr.978/08.12.2017.

3. OUG nr. 95 din 6.12.2017 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul aslgurarllor pentru soma] ~i stimularea
ocuparii fortei de munca ~i pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea ~i utilizarea Fondului de garantare pentru plata

creantelor salariale, publlcata in MO nr.991 113.12.2017.
4. Legea nr. 250 din 11.12.2017 privind aprobarea OUG nr. 6/2017 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, precum ~i pentru

stabilirea unor rnasuri privind realizarea investitiilor flnantate din fonduri publice, publicata in MO nr.993/14.12.2017; se aduc modificari in

privinta regimului primei de insertie acordat absolventllor de invatamant care se lnregistreaza ca sorneri.
5. OUG nr. 98 din 14.12.2017 privind functla de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica,

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale ~i a contractelor de concesiune de lucrart ~i concesiune de servicii, publicata in MO
nr.1004/18.12.2017, potrivit careia in termenele procedurilor de achizitie trebuie cuprins, Incepand cu data de 15.03.2018, un termen

pentru asigurarea aleatorie a controlului exante.
6. OUG nr. 99 din 14.12.2017 pentru modificarea ~i completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile ~i lndernnizatiile de asigurari sociale de

sanatate, publicata in MO nr.1 005/19.12.2017.

7. HG nr. 905 din 14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor. publicata in MO nr.1005/19.12.2017.

8. OMFP nr. 3.145 din 5.12.2017 privind aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum ~i a anexelor de
fundamentare a acestuia, publicatin MO nr.1 009/20.12.2017.
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