HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 13 din 29 septembrie 2020
1.

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020 - 2021 are loc în data de
01.10.2020, începând cu ora 1000, în Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea
festivităților de deschidere la nivelul facultăților, pentru studenții anului I, se
găsește în Anexa 1.
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul.

2.

Se supun aprobării Senatului Statele de funcții ale departamentelor din
universitate, Statul de funcții al SDI, Statul de funcții pentru activități
suplimentare, Statul de funcții al CIDIFR și Statul de funcții al CFC.

Se supune aprobării Senatului redistribuirea în Universitate a locurilor finanțate de
la buget neocupate în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020.
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4.

Se supune aprobării Senatului redistribuirea în Universitate a locurilor finanțate de
la buget disponibile în anii de studii II-IV.

6.

7.

internaționale,

deschidere la nivelul
studii

Anexa 2
Regulamentul Oficiului
de Relații
Internaționale.

Anexa 3
PREMIUL ANULUI.
MOBILITATEA

Anexa 4
Planul de măsuri
pentru organizarea

Se supune aprobării Senatului propunerea privind modificarea Regulamentului
Oficiului de Relații Internaționale (Anexa 2).
Răspund: Coordonatorul Oficiului de relații
internaționalizarea universității şi evaluarea calității

festivităților de

ERASMUS+

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
5.

Programarea

facultăților – anul I de

Răspund: Directorii de departament, Coordonatorii CIDIFR și CFC, Decanii, Directorul SDI,
Prorectorul cu cercetarea științifică și informatizarea, Prorectorul cu activitatea didactică,
Rectorul
3.

Anexa 1

Prorectorul

cu

Se lansează competiția 2020 pentru „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+”
(PA-MERAS), conform Anexei 3.
Răspunde: Coordonatorul Oficiului de relații internaționale, Prorectorul cu
internaționalizarea universității şi evaluarea calității
Se supune aprobării Senatului Planul de măsuri pentru organizarea activității în

activității în UNITBV în
condiții de siguranță
epidemiologică, pentru
prevenirea
îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2

Anexa 5
Coordonatorii
structurilor suport din
universitate

UNITBV în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2 (Anexa 4).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

8.

Se aprobă coordonatorii structurilor suport din universitate începând cu data de
01.10.2020 (Anexa 5).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul

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

OMS nr. 1382 din 04.08.2020 / Ordin MEC nr. 5248 din 19.08.2020 pentru completarea anexei 4 la OMS și al ministrului
educației, cercetării și tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în

specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de
asistență medicală, publicat în M.O. 851 din data de 17.09.2020
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2.

Decizie ADR nr. 501 din 16.09.2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de
achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului
18.09.2020;

se permite inregistrarea

procedurilor de achizitie publica, publicata in M.O. nr. 857 din

in SEAP a autoritatilor de management

?i organismelor

intermediare

pentru

verificarea procedurilor de achizitu in derulare
3.

OMEC nr. 5528

din 08.09.2020

privind modificarea

master didactic, aprobata prin OMEC nr. 4.524/2020

Metodologie

pentru lnfiintarea

?i organizarea programelor

privind Infiintarea ?i organizarea programelor

de

universitare de

master didactic, publicat in M.O. nr. 858 din 18.09.2020
4.

Legea nr.204 din 18.09.2020

pentru modificarea

!?i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,

publicata in M.O. nr. 858 din 18.09.2020; se introduc rnodifican privind consultanta/asistenta

tehnica obligatorie la

lucrarile finantate din fonduri publice de catre un operator economic de consultanta specializat;
5.

Legea nr.205 din 18.09.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
publicata in M.O. nr. 858 din 18.09.2020; rncdificari privind integrarea clinica a personalului didactic din universitatile cu
facultati de rnedicma:

6.

OMS nr. 1602 din 21.09.20201 Ordin CNAS nr. 946/07.09.2020
a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005

pentru modificarea ?i completare Normelor de aplicare

privind concediile ?i indernnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin

OMS ?i al presedintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017,

publicat in M.O. nr. 865/22.09.2020~;

in caz de izolare la

domiciliu a angajatului sau pentru concediu de ingrijire copil bolnav pana in 7 ani, certificate le medicale se elibereaza de
catre medicul de familie.

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan
tii ransilvania din Brasov
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