HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 09 din 13 iulie 2020
1.

Se propune Senatului pentru analiză următorul criteriu de performanță
profesională privind menținerea calității de titular în învățământul universitar sau

în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, începând cu anul universitar

2021-2022: publicarea sau acceptarea pentru publicare în ultimii 5 ani a minimum
3 articole (document type „article” sau „review”) în reviste indexate Web of

Science/ Clarivate Analytics cu factor de impact. Pentru domeniile arte, științe
umaniste și drept: publicarea sau acceptarea pentru publicare în ultimii 5 ani a

minimum 3 articole (document type „article” sau „review”) în reviste indexate Web
of Science/ Clarivate Analytics, Arts & Humanities Citation Index.
Răspund: Membrii Consiliului de Administrație

2.

Se supune aprobării Senatului Regulamentul de acordare a gradației de merit
pentru personalul didactic-auxiliar și de cercetare, competiția 2020 (Anexa 1).

Răspund: Șeful serviciului RU, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și
informatizarea, Rectorul

3.

Se aprobă Politica de evaluare și asigurare a calității în Universitatea Transilvania
din Brașov, Anexa 2.

Răspund: Prorectorul cu Internaționalizarea universității și evaluarea calității, Rectorul.
4.

Se aprobă instrucțiune specifică: „Sondarea opiniei studenților universității privind

serviciile de secretariat” - document nou în cadrul Sistemului de Management al
Calității.

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu
Internaționalizarea universității și evaluarea calității.
5.

Activitatea de practică a studenților Universității Transilvania care fac parte din
grupurile administrative din universitate, respectiv cei implicați în echipele diferitelor
proiecte interne care au ca și obiectiv dezvoltarea sau îmbunătățirea anumitor procese
în universitate poate fi certificată și de Biroul de relații cu mediul economic, care va
elibera o adeverință în acest sens.
Răspund: Coordonatorul BRME, Decanii facultăților, Directorul general-administrativ,
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul

6.

Cadrele didactice își vor planifica, în perioada 29.07-30.09.2020, cele 25 de zile de
concediu de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2019-2020, în funcție de
activitățile la care trebuie să participe. Planificarea va fi depusă la SRU, până luni
20.07.2020.

Răspund~ Directorii de departamente. Decanii Facultăților; Seful Serviciului Resurse
Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul.
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7.

În perioada vacanței de vară (29.07.2020 - 28.08.2020), în zilele lucrătoare, se

Hotărâri BCA

organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 9 00 1300. Planificarea permanenței va fi înaintată la Prorectorul relațiile publice până vineri
17.07.2020, ora 1300.

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
8.

Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 3).

Legislație
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

HG nr. 485 din 25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,
aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, publicată în MO nr.531/09.06.2020;
2.

OMEC nr. 4544 din 16.06.2020pentru modificarea OMENCS nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, publicat în MO nr.542/24.06.2020

3.

OMEC nr. 4523 din 12.06.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de
primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare,
publicat în MO nr.547/25.06.2020

4.

OMEC nr.4621 din 23.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în MO nr.564/29.06.2020;

5.

OMEC nr.4635 din 26.06.2020 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/

instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației şi Cercetării şi alte instituții publice din subordinea acestuia,
pentru anul 2020, publicat în MO nr.566/30.06.2020;
6.

Legea nr.101 din 01.07.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a
clădirilor, publicată în MO nr.579/01.07.2020;

7.

Legea nr.103 din 02.07.2020 pentru aprobarea OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ, publicată în MO nr.583/02.07.2020; reluarea concursurilor suspendate în învățământ,
organizarea activităților didactice și în regim on-line până la începutul anului universitar 2020/2021;

8.

OMS/OCNAS nr. 1092/745 din 01.07/23.06.2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical
şi a instrucțiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă
indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, publicat în MO nr.583/02.07.2020;

9.

Legea nr.105 din 03.07.2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi
demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,
publicată în MO nr.588/06.07.2020; depunerea până la data de 31.12. 2021 a declarațiilor de avere şi de interese şi în
format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, la instituțiile unde lucrează în vederea comunicării
Agenției Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și obligativitatea de a se asigura de
către instituție deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică până la data de 31.12.2021.
10.

OMEC nr.4657 din 01.07.2020 pentru modificarea OMEN nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică şi
management universitar, publicat în MO nr.591/06.07.2020;
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11.

OMEC nr. 4655 din 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare ;;i functionare al Consiliului National de
Etica a Cercetarii ~tiintifice, Dezvoltarii Tehnologice ;;i lnovarii, precum ;;i a cornponentei nominale a acestuia, publicat in
MO nr.601 /09.07.2020;

12.

OMEC nr.4767 din 07.07.2020 privind componenta nominata a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplornelor si
Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024,

13.

publicat in MO nr.609/10.07.2020;

Legea nr.121 din 10.07.2020 pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991

privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, publicata in MO nr.61 0/1 0.07.2020; modificarile aduse privesc realizarea de lucrari care nu
modifica structura de rezistenta sau aspectul arhitectural fara autorizatie de construire la imobile de invatamant

cu

caracter de monumente istorice sau din zone construite protejate;

nsilvania din Brasov
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