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Se supune aprobării Senatului îndreptarea erorii materiale din sintagma "post didactic
vacant" în sintagma "post didactic și de cercetare vacant" din cuprinsul art.20bis și
respectiv din Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 ale Metodologiei privind ocuparea posturilor
didactice si de cercetare, având în vedere prevederile art.31 raportat la art.20 din
Metodologia privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare., conform Anexa1.
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Prorectorul cu
activitatea didactică, Rectorul
Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor de cercetare vacante pe durată
determinată (Anexa 2) și calendarul concursurilor (Anexa 3).
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea,
Rectorul
Se aprobă actualizarea componenței Comisiei științifice pentru verificarea îndeplinirii
standardelor minimale de performanță a candidaților la concursul pentru ocuparea
posturilor vacante didactice și de cercetare (Anexa 4).
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de
cercetare, Rectorul.
Procesul de evaluare internă a programelor de studii de licență, în scopul evaluării
externe periodice de către ARACIS în anul universitar 2020-2021, se va desfăşura
conform calendarului din Anexa 5.
Răspund: Coordonatorii programelor de studii evaluate, Coordonatorul Biroului de
asigurare a calității, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, Prorectorul cu
internaționalizarea universității şi evaluarea calității
Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de management al calității:
1- Finalizarea, presusținerea și susținerea publică online a tezelor de doctorat;
2- Desfășurarea online a activităților de evaluare a studenților doctoranzi (proceduri
revizuite) și
3- Stabilirea valorii de negociere a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în
vederea valorificării acestora și înregistrarea în evidența contabilă a universității;
4- Stabilirea valorii contabile a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în
vederea înregistrării în evidența contabilă a universității (proceduri noi).
Documentele sunt disponibile pe intranet.
Răspund: Responsabilii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității,
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității
Perioada de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale
personalului contractual al universității este 11-29.01.2021. Evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face cu
respectarea Procedurii de evaluare a personalului aprobată în ședința Biroului
Senatului din 27.01.2012, în conformitate cu prevederile OMECTS nr.3680/2011
privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale
anuale ale personalului contractual.
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului Resurse Umane,
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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Directorii de departamente,
coordonatorii
departamentelor
suport ~i conducatorii
serviciilor
universitatii
vor transmite
propunerile
privind completarea/modificarea
reprezentantului
structurii
in Comisia de Monitorizare,
Coordonare
~i Tndrumare
Metodologica a Dezvoltarii Sistemului de Control Managerial, la Prorectorul cu relatiile
publice (la adresa de e-mail
prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro)
pana luni
14.12.2020, ora 15 ~O, precizand datele de contact ale persoanelor nominalizate.
Raspund'

Directorii

departamente/or
8.
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(Anexa 6).

Legislatie
Au fost publicate
1.

In Monitorul

Oficial urrnatoarele

acte normative,

disponibile

pe intranet:

DUG nr. 192 din 05.11.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele rnasuri pentru prevenirea
~i combaterea afectelor pandemiei de COVID-19, precum ~i pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018
privind reglementarea activitatii de teternunca. publlcata in M.O. nr. 1042 din 06.11.2020

2.

HG nr. 935 din 05.11.2020 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la HG nr. 856/2020

privind prelungirea

starii de alerts pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 15.10.2020, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 1042 din
06.11.2020
3.

OMMPS nr. 1600 din 11.11.2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OMPPS nr. 741/2020
documentelor

prevazute

la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020

pentru aprobarea modelului

pentru modificarea ~i completarea

unor acte

normative, precum ~i pentru stabilirea unor rnasun in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice
determinate de raspandirea coronavirusului

SARS-CoV-2, cu rnodificarile ~i cornpletarile aduse prin O.U.G. nr. 32/2020

pentru modificarea ~i completarea O.u.G. nr. 30/2020
pentru stabilirea unor rnasuri in domeniul protertiei

pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, precum ~i
sociale in contextul

situatiei

epidemiologice

determinate

de

~>

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 ~i pentru stabilirea unor rnasuri suplimentare de protectie soclala, publicat in
M.O. nr.1073 din 13.11.2020
4.

HG nr. 967 din 12.11.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 14 noiembrie
2020, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, publkata in M.O. nr. 1078 din 13.11.2020
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