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1. Se aprobă varianta revizuită a pachetelor de informații pentru programele 
Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research / Young Researchers (Anexa 1) și 
Transilvania Fellowship for Visiting Professors (Anexa 2). 
Răspund: Consiliul pentru Cercetarea Științifică, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul. 

 
2. Centrele de Cercetare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității 

au la dispoziție suma de 50.000 de lei/centru pentru achiziționarea produselor 
necesare activității de cercetare: obiecte de inventar, materiale, publicații, 
echipamente. Coordonatorii centrelor vor transmite lista propusă pentru achiziție 
(Anexa 3) până la 11 aprilie 2022 la secretariatul prorectoratului cu cercetarea. 
Răspund: Coordonatorii Centrelor de Cercetare, Directorii de departament, Directorul ICDT, 
Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

3. Începând cu data de 1.04.2022 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflata la 
dispoziția directorilor de proiecte pentru anul 2021, respectiv 30% din regia anului 
2021, calculată pentru suma încasată.  
Răspund: Coordonatorul Biroului de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea 
de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

4. Se supune aprobării Senatului calendarul admiterii la studii universitare pentru 
învățământ de masterat (cu frecvență) la Facultatea de Medicină - Sesiunea 
Septembrie 2022 (Anexa 4) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

5. Procesul de evaluare a activității didactice de către studenți pentru semestrul al II-lea 
al anului universitar 2021-2022 se desfășoară după calendarul din Anexa 5.  
Răspund: Coordonatorii CEAC-D, Directorii de departamente, Coordonatorul Biroului de 
asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

6. Se aprobă elaborarea „catalogului de cursuri” pentru studenții incoming Erasmus+. 
Facultățile vor transmite Prorectorului cu internaționalizarea universității și 
evaluarea calității informații privind cursurile disponibile pentru studenții incoming 
Erasmus+ în anul universitar 2022-2023. Informațiile se vor completa conform unei 
machete puse la dispoziție în prealabil și se vor transmite centralizat, de la nivelul 
facultății, sub semnătura decanului, la adresa prorector-international-
calitate@unitbv.ro, până la data de 20.04.2022. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității 
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7. În perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, se va organiza a VI-a ediție a competiției de 
mini-fotbal Colina League Cup. Competiția se adresează numai studenților 
Universității Transilvania. Cheltuielile de organizare și premiile acordate câștigătorilor 
vor fi suportate din venituri proprii. 
Răspund: Decanul facultății EFSM, Șef serviciul achiziții publice și aprovizionare, Directorul 
general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural 
 

8. Se aprobă Planificarea activităților Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare 
Metodologica a Sistemului Propriu de Control Intern și a Echipei de Gestionare a 
Riscurilor din Universitatea Transilvania din Brașov, pentru anul 2022 (Anexa 6).  
Răspund: Coordonatorul Echipei de Gestionare a Riscurilor, Prorectorul cu relațiile publice, 
Rectorul 
 

9. Se supun aprobării Senatului taxele percepute pentru diverse activități pentru anul 
universitar 2022-2023 (Anexa 7)  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

10. Se aprobă prelungirea termenului de plată a taxei de şcolarizare pentru studenții cu taxă 
care au făcut dovada parțială a plății taxei de școlarizare, până la data de 30 mai 2022. 
Răspund: Secretarii șefi ai facultăților, Secretarul șef al universității, Decanii facultăților, Rectorul 
 

11. În perioada vacanței de primăvară (25.04.2022 - 01.05.2022), în zilele lucrătoare, se 
organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 9 00 - 
1300. Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de membri ai Biroului Consiliului 
Facultății (decan, prodecan) sau ai Biroului Consiliului de Administrație la nivelul 
rectoratului. Permanența va fi înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu relațiile publice, 
până miercuri 20.04.2022, ora 1300. Structurile administrative și suport de la nivelul 
facultăților și universității își desfășoară activitatea după programul normal de lucru, cu 
excepția situațiilor când persoanele care le deservesc au depus cerere de concediu de 
odihnă, situație care va fi semnalată de coordonatorii structurilor, până la data de 
20.04.2022, ora 1300, pe email, la Prorectoratul cu relațiile publice.  
Răspund: Decanii facultăților, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul General Administrativ, 
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

12. Pentru perioada aprilie – iunie 2022, fiecare facultate are la dispoziție suma de 1.000 
de lei pentru materiale consumabile.  
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, 
Rectorul  
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13. Se aproba pentru luna aprilie 2022, acordarea de cadouri in produse cu ocazia sarbatorilor 

de Paste, conform art. 166, a/in. 3 Codul muncii coroborat cu art.36 (9) CCM 1241 /2021, 

ln conditiile art. 21, alin. 3, lit. e din Carta Universitatii raportat la art. 142, lit. b (i) Cod fiscal 

in limita prevazuta de Legea nr. 63/2011, Anexa 1, Legea 153/2017, Cap. I, art. 9. Sumele 

aferente acestei majorari vor fi acoperite din veniturile proprii ale Universitatii, conform 

reglementarilor in vigoare. 

Raspund Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relafiile pub/ice, 
Rectoru/ 

14. Tn conditiile prevederilor art. 36 alin. 9 din CCM nr. 503/2017 raportat la art. 76 alin. 4 lit. a 

Codului fiscal ?i a prevederilor Cartei Universitatii se aproba acordarea de cadouri ln 

beneficiul copiilor minori ai angajatllor, In varsta de maxim 14 ani Impliniti, cu ocazia Zilei 

Internationale a Copilului. Cheltuielile aferente, aprobate de Senatul Universitatii prin 

bugetul institutional, vor fi suportate din veniturile proprii ale universitatii, iar cadourile vor fi 

distribuite in cadrul facultatilor, respectivTn cadrul serviciilor ?i directiilor universitatii 

Raspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu rela,tiile pub/ice, 
Rectorul 

l.egislatie 

Au fast publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet: 

1. HG nr. 375 din 18.03.2022 privind modificarea ?i completarea HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pre cum ?i a anexelor nr. 1 ?i 2 la HG nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale ?i specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri 

publice, publicata in M.O. nr. 277 din 22.03.2022 

2. Anexa la OMDLPA nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ?i conditlile aplicabile finantarll din fondurile europene 

aferente Planului national de redresare ?i rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/8.1/1, componenta 5 - Valul 

renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica ?i rezilienta in dadiri publice, operatiunea 8.1: Renovarea integrata 

(consolidare seisrnicii ?i renovare energetics rnoderata) a dadirilor publice, publicat in M.O. nr. 286 bis din 25.03.2022 

3. Anexa la OMDLPA nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ;;i conditiile aplicabile finantari] din fondurile europene 

aferente Planului national de redresare ;;i rezllienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/8.2.1/1, PNRR/2022/(5/8.2.2/1, 

componenta 5 - Valul renovar!i, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetics ?i rezilienta in cladiri publice, operatiunea 8.2: 

Renovarea energetica rnoderata sau aprofundata a dadinlor publice, publicat in M.O nr. 289 bis din 25.03.2022 

nsilvania din Brasov 
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