HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 15 din 04 noiembrie 2020
1.

Se aprobă componența Comisiei științifice pentru verificarea îndeplinirii standardelor
minimale de performanță a candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor
vacante didactice și de cercetare (Anexa 1).
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de
cercetare, Rectorul.

2.

Se aprobă componența Consiliului pentru relații internaționale, Anexa 2.
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul

3.

Se supune aprobării Senatului universității modificarea Regulamentului de burse și alte
forme de sprijin material, prin includerea burselor Fii in centru !. (Anexa 3).
Răspund: Secretarul șef al universități, Directorul economic, Prorectorul cu cercetarea si
informatizarea, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural,
Rectorul

4.

5.

6.

7.

Se supune aprobării Senatului Planul operațional al Universității Transilvania pentru
anul universitar 2020- 2021 (Anexa 4).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
Lista responsabililor cu implementarea accesului studenților și cadrelor didactice la
softul antiplagiat se găsește în Anexa 5.
Răspund: Responsabilii cu implementarea accesului la softul Turnitin, Decanii facultăților,
Directorul SDI, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
Se supun aprobării Senatului actualizările Comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare
de la nivelul facultăților și a Comisiei de analiză la abaterilor disciplinare la nivelul
universității (Anexa 6).
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
În conformitate cu legislația în vigoare (Codul Fiscal) și Carta Universității se aprobă
acordarea în luna decembrie a cadourilor, din venituri proprii, în beneficiul copiilor minori
ai angajaților, în vârstă de maxim 14 ani împliniți, cu ocazia Crăciunului.
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile
publice, Rectorul

8.

În vederea închiderii financiare a lunii decembrie 2020 și a întocmirii statelor de plată,
pontajele, îndeplinirile normelor didactice de bază și plata cu ora, precum și referatele
privind alte activități de cercetare vor fi depuse la SRU până la data de 16.12.2020.
Răspund: Directorii de departamente, Decanii, Șefii de servicii, Șeful Serviciului Resurse
Uman

9.

Pentru perioada octombrie - decembrie 2020, fiecare facultate are la dispoziție suma
de 1.000 lei pentru materiale consumabile.
Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu relațiile
publice, Rectorul

10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 7).

1/2

Anexa 1
Comisia științifică
pentru verificarea
îndeplinirii
standardelor minimale
de performanță a
candidaților

Anexa 2
Consiliul pentru relații
internaționale

Anexa 3
Regulamentul de burse
și alte forme de sprijin
material (modificare)

Anexa 4
Plan operațional 20202021

Anexa 5
Lista responsabililor cu
implementarea
accesului studenților și
cadrelor didactice la
softul antiplagiat

Anexa 6
Actualizările Comisiilor
de analiză a abaterilor
disciplinare

Anexa 7
Hotărâri BCA

..

IIRII

HOTARAREA CONSILlULUI
DE ADMINISTRATIE
,

Universitatea
Transilvania
din Brasov

Nr. 15 din 04 noiembrie 2020

l.egislatie
Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele
1.

OMMPS nr. 1477 din 12.10.20201
ocupatiilor

Ordin INS nr. 1056 din 14.10.2020 privind modificarea !?i completarea Clasificarf

din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere). aprobata prin OMMFPS !?i al Presedintelu]

1832/856/2011,
2.

acte normative, disponibile pe intranet:
INS nr.

publicate in M.O. nr. 965 din 20.10.2020

OMEC nr. 5736 din 13.10.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii !?iscolarizare a cetatenilor straini
incepand cu anul scolar/untversitar

2017-2018,

aprobata prin OMEN nr. 3473/2017,

publicat in M.O. nr. 967 din

21.10.2020
3.

OMEC nr. 5738 din 13.10.2020 privind subventionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 !?i4 din OMEN
nr. 3.130/2019

pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subventiilor carnine-cantine

pentru institutiile de invatamant superior de stat din Romania, publicat in M.O. nr. 967 din 21.10.2020
4.

OUG nr. 180 din 22.10.2020 pentru modificarea !?i completarea Legii nr. 136/2020
domeniul sanatatii

publice in situatii de risc epidemiologic

privind instituirea unor rnasuri in

!?i biologic, a OUG nr. 158/2005

privind concediile !?i

indernnizatiile de asigurari sociale de sanatate. precum !?ipentru stabilirea unor rnasuri cu privire la acordarea concediilor
medicale, publicata in M.O. nr. 982 din 23.10.2020
5.

OMC nr.3245 din 19.10.2020 !?iOMS nr. 1805 din 21.10.2020 privind rnasurile pentru prevenirea contarninarli cu noul
coronavirus SARS-CoV-2!?i pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii,
publicat ln M.O. nr. 986 din 26.10.2020; actul administrativ contine la Cap.1IMasuri!?i reguli pentru activitatea bibliotecilor

6.

OUG nr. 182 din 22.10.2020

pentru completarea OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in

vederea supravegherii copiilor, in situatia lirnitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a
copiilor in unitatife

de invatamant

!?i in unitatile

de educatie timpurie

coronavirusului SARS-CoV-2, precum !?ia art. 6 din OUG nr. 132/2020

anteprescolara,

ca urmare a raspandiri:

privind rnasuri de sprijin destinate salariatilor !?i

angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum !?i
pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de rnunca. publicata in M.O. nr. 933 din 27.10.2020
7.

OMS nr.1818 din 27.10.20201 Ordin CNAS nr.llll
OUG nr. 158/2005

presedintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017,
8.

din 26.10.2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor

privind concediile !?i indernnizatiile

de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin OMS !?i al

publicate in M.O. nr. 933 din 27.10.2020

OMS nr. 1819 din 27.10.2020 privind modificarea completarea OMS nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind
modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene !?ia municipiului Bucuresti, de catre INSP, de
catre unitatile sanitare, precurn si de catre serviciile de arnbulanta judetene si Serviciul de Arnbulanta Bucuresti-e-Hfov, de
medicii de familie a rnasurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2
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