HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 03 din 15 aprilie 2020
1.

Se supune aprobării Senatului Metodologia de admitere la studiile universitare de
doctorat – sesiunea septembrie 2020 (Anexa 1).

Răspund: Directorul SDI, Directorul CSUD; Prorectorul cu activitatea de cercetare
științifică și informatizarea, Rectorul

2.

Se avizează candidaturile din Anexa 2 în vederea participării la apelul privind selecția
membrilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare (CNATDCU), mandatul 2020-2024.

Răspunde: Consiliul de Administrație

3.

Se supune aprobării Senatului versiunea revizuită a Regulamentului privind
obținerea atestatului de abilitare (Anexa 3).

Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și
informatizarea, Rectorul

4.

Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de finalizare a studiilor pentru
sesiunea iulie/ septembrie 2020 și februarie 2021 (Anexele 4a,b,c,d).

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

5.

Se supune aprobării Senatului Strategia de internaționalizare a Universității
Transilvania din Brașov în perioada 2020-2024 (Anexa 5).

Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul

6.

Se aprobă următoarele documente noi din cadrul Sistemului de Management al
Calității:
1) Instrucțiunea specifică: „Comunicarea BCI cu structuri din universitate”;
2) Instrucțiunea specifică: „Înregistrarea datelor în Registrul Matricol Unic”.
Materialele sunt disponibile pe intranet.

Răspund: Responsabilii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității,
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității

7.

Conform Legii nr. 115/1996 şi Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcții
de conducere din universitate, precum şi persoanelor numite pe perioadă de
interimat, că au obligația de a depune declarația de avere şi declarația de interese
aferente anului 2019 până la data de 27.05.2020. De asemenea, angajații cu funcții
de conducere şi control din universitate, precum şi personalul angajat cu contract de
muncă ce administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din
fonduri externe sau din fonduri bugetare au obligația actualizării anuale a
declarațiilor de avere şi de interese. Biroul de management al proiectelor va
transmite la Prorectoratul cu relațiile publice lista persoanelor care administrează
aceste proiecte până în 30.04.2020. Reamintim, totodată că potrivit art. 4 alin. 1 din
Legea nr. 176/2010 declarațiile de avere şi declarațiile de interese se depun în
termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție. Machetele
declarațiilor de avere şi a celei de interese se găsesc pe site-ul instituției:
http://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interespublic/
declaratii-deavere-si-interese.html, iar adeverințele cu veniturile pe anul 2019 pot fi descărcate
începând cu 17.04.2020, de pe intranet, din secțiunea Fluturaș de salariu.
Declarațiile de avere şi cea de interese se transmit pe e-mail danielavelicu@unitbv.ro
și se vor depune personal, după încetarea stării de necesitate, la SRU (cam. 211
clădirea Rectorat – d-na Daniela Velicu).

Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorat
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8.

În Anexa 6 este prezentată structura de conducere a facultăților din Universitatea
Transilvania din Braşov. Facultățile vor actualiza informațiile pe site-ul facultăților
până în data de 17.04.2020.

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice
9.

În perioada 21.04.2020 – 24.04.2020 în zilele lucrătoare, se organizează
permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 1300.
Decanatele și Serviciile din Rectorat vor stabili persoanele desemnate să asigure
permanența și le vor comunica la adresa de e-mail prorector-rel.publiceimagine@unitbv.ro.

Anexa 6
Structura de conducere a
facultăților

Anexa 7
Hotărârile Biroului
Consiliului de
Administrație

Răspund: Decanii facultăților, Directorul DGA, Prorectorul cu relațiile publice,
Rectorul

10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 7).
Legislație
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

Legea nr.19 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația
închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în MO nr.209/14.03.2020

2.

Decret nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, publicat în MO
nr.212/16.03.2020;

3.

OMEN nr.3463 din 09.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Național al
Cercetării Ştiințifice, precum şi a componenței nominale a acestuia, publicat în MO nr.220/18.03.2020;

4.

HG nr.217 din 18.03.2929 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în MO
nr.230/21.03.2020

5.

OUG nr.30 din 18.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, publicată în MO nr. 231/21.03.2020;

6.

OUG nr.32 din 26.03.2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare
de protecție socială, publicată în MO nr. 260/30.03.2020;
7.

OUG nr. 35 din 26.03.2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, publicată în MO nr. 261/30.03.2020;

8.

OANOFM nr.346 din 26.03.2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. c) din HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicat în MO nr.
265/31.03.2020;
9.

HG nr.225 din 26.03.2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1.294/2004,
publicată în MO nr.270/01.04.2020;
10.

Legea nr.31 din 31.03.2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte
concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitățile bugetare,
publicată în MO nr. 271/01.04.2020;
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11.

Legea nr.33 din 31.03.2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999
(7) din OUG nr. 90/2017

privind unele rnasuri fiscal-bugetare,

,?ipentru abrogarea art. 10 alin.

modificarea ,?i completarea unor acte normative ,?i

prorogarea unor termene, publicata in MO nr. 271/01.04.2020;
12.

Legea nr.37 din 02.04.2020
1/2011,

pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003

publicata in MO nr. 280103.04.2020;

- Codul muncii ,?ia art. 94 din LEN nr.

privind luarea in considerare ,?i asigurarea atat pentru angajati, cat ,?i

pentru studenti a zilelor libere pentru sarbatorile pascale, conform specificului religiei
13.

OUG nr. 39 din 02.04.2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001

privind semnatura electronica, publicata in MO nr.

281/03.04.2020;
14.

OUG nr. 41 din 02.04.2020pentru
pentru supravegherea

modificarea ,?icompletarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor

copiilor, in situatia

inchiderii

temporare

a unitatilor

de invatamant.

publicata in MO nr.

282/03.04.2020;
15.

OUG nr.38 din 30.03.2020

privind utilizarea inscrisurilor

in forma electronica la nivelul autoritatilor

,?i institutiilor

publice, publicata in MO nr. 289/07.04.2020;
16.

OMEN nr.4020 din 07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale in dorneniul invatarnantului superior, pe durata
starii de urgenta pe teritoriul

Rornaniei, publicat in MO nr. 299/09.04.2020;

privind derogari pentru organizarea

examenelorin regim on-line pe perioada starii de urgenta:
17.

OMFP nr.1828 din 06.04.2020 privind instituirea unor rnasuri pentru inregistrarea persoanelor autorizate sa dispuna
plati din conturile institutiilor

publice la functionalitatile

sistemului national de raportare - Forexebug prin "Punctul Unic

de Acces", publicatin MO nr. 302/10.04.2020;
18.

Decret

nr.240

din 14.04.2020

privind

nr.311/14.04.2020;

L
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