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1. Se supune aprobării Senatului componența comisiilor de concurs posturi didactice 
(perioadă nedeterminată și determinată) (Anexele 1 și 2) 
Răspund: Decanii, Prorectorul responsabil activitatea didactică, Rectorul 
 

2. Se aprobă următorul document din cadrul Sistemului de management al calității: 
Procedura de ocupare prin concurs a posturilor didactice – variantă revizuită. Documentul 
se găsește pe intranet. 
Răspund: Prorectorul didactic, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității și evaluarea calități 

 
3. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe anul 2021. 

(Anexa 3) 
Răspund: Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful Serviciului Resurse Umane,  
Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

4. În vederea actualizării bazelor de date privind persoanele aflate în întreținerea 
angajaților Universității Transilvania din Brașov, precum și a persoanelor declarate ca și 
co-asigurați, facultățile și serviciile universității vor transmite la Serviciul Resurse 
umane, modificările la documentele transmise pe parcursul anului 2020, conform 
modelelor disponibile la secțiunea informații de interes public – formulare: 
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/formulare.html 

- Declarația contribuabilului în vederea stabilirii deducerii personale - formularul nr. 1 
- Declarația pe proprie răspundere a persoanei aflate în întreținerea contribuabilului 

- formularul nr. 2 
- Declarația privind persoanele co-asigurate - formularul nr. 3 
- Declarația co-asiguratului - formularul nr. 4 
- Informare privind minorii aflați în întreținere - formularul nr. 5 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful 
Serviciului Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 
 

5. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul îndeplinirii cerințelor Sistemului de 
control intern/ managerial asumat de conducerea universității, pentru semestrul 2 al 
anului 2020, directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și 
conducătorii serviciilor universității sunt solicitați să transmită informația completă prin 
intermediul platformei electronice on-line dezvoltate prin contul instituțional, până cel 
târziu, joi 14.01.2021 ora 1200. 
Răspund: Conducătorii serviciilor universității și ai departamentelor suport, Consiliul de 
Administrație,  Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul  

 
 

Anexa 1 
Componența comisiilor 
de concurs posturi 
didactice (perioadă 
nedeterminată) 
 
Anexa 2 
Componența comisiilor 
de concurs posturi 
didactice (perioadă 
determinată) 
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6. Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare 
Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea doamnei 
Simona Sofia DUICU la Incubatorul Tehnologic și de Afaceri și lector dr. Iolanda Felicia 
BELDIANU la Centrul de Informare, consiliere și orientare a carierei. 
Răspund:Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
7. Cadrele didactice auxiliare şi personalul nedidactic care au absolvit studii în specialitatea 

postului sau au participat la stagii de practică şi specializare în țară sau în străinătate vor 
face dovada acestora prin transmiterea copiilor după documentele justificative la Serviciul 
Resurse Umane, până în data de 17.12.2020, pe adresa: dru@unitbv.ro. 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Şefii serviciilor din universitate, Şeful Serviciului 
Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

8. În vederea organizării de cursuri de specializare în anul 2021, toate cadrele didactice 
auxiliare și personalul nedidactic vor transmite la Serviciul Resurse umane, în perioada 
15-18.12.2020, solicitarea privind tipurile de cursuri pe care doresc să le urmeze, pe 
adresa dru@unitbv.ro. Acestea vor fi incluse în Planul de pregătire profesională a 
personalului din Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
Răspund: Directorii de Departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful 
Serviciului Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul  

 
9. În perioada vacanței de iarnă (24.12.2020 - 03.01.2021), în zilele lucrătoare, se 

organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 
1300. Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de membri ai Biroului Consiliului 
Facultății (decan, prodecan) sau ai Biroului Consiliului de Administrație la nivelul 
rectoratului. Permanența va fi înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu relațiile publice, 
până miercuri 16.12.2020, ora 1300.  
Structurile administrative și suport de la nivelul facultăților și universității își desfășoară 
activitatea după programul normal de lucru, cu excepția situațiilor când persoanele care 
le deservesc au depus cerere de concediu de odihnă, situație care va fi semnalată de 
coordonatorii structurilor, până la data de 17.12.2020 ora 1300, pe e-mail, la Prorectoratul 
cu relațiile publice. 
Răspund: Decanii facultăților, Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul General 
Administrativ, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
10. Serviciile Administrare Patrimoniu, Cămine și Cantine - restaurant, vor întocmi planul pentru 

serviciul de permanență privind supravegherea și întreținerea spațiilor de învățământ, a 
căminelor și cantinelor în perioada vacanței de iarnă, până în 18.12.2020. 
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine-restaurant, Șeful Serviciul 
Administrare Patrimoniu, Directorul General Administrativ 



IIRII Universitatea
Transilvania
din Brasov.

HOTARAREA CONSILlULUI
DE ADMINISTRATIE

•

Nr. 18 din 09 decembrie 2020

l.egislatie

Au fast publicate In Monitorul Oficial urmatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. Legea nr. 278 din 27.11.2020 pentru aprobarea OUG14712020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea

supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor

in unitatile de invatamant?i in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirn coronavirusului SARS-

CoV-2, publicata in M.O. nr. 1166 din 02.12.2020

2. OMMPS nr. 1706 din 27.11.2020 pentru modificarea anexei la OMMPS nr. 740/2020 privind aprobarea modelului

documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din O.U.G.nr. 3012020 pentru modifkarea si completarea unor acte normative,

precurn si pentru stabilirea unor rnasuri in domeniul protectisi sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de

raspandiraa coronavirusului SARS-CoV-2, cu rnodificarile si cornpletarile aduse prin O.U.G.nr. 32/2020 pentru modificarea

?i completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru stabilirea

unor rnasuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea

coronavirusului SARS-CoV-2 ?i pentru stabilirea unor rnasurl suplimentare de protectie social a, publicat in M.O. nr. 1168

din 03.12.2020

3. H.G.nr. 1031 din 27.11.2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19in Romania, publlcata in M.O.

nr. 1171 din 03.12.2020

4. H.G.nr. 1038 din 04.12.2020 pentru rnodificarea si completarea anexei nr. 3 la H.G.nr. 967/2020 privind prelungirea starii

de alerta pe teritoriul Rornanlel incepand cu data de 14.11. 2020, precum ?i stabilirea rnasurllor care se aplica pe durata

acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 1177 din 04.12.2020

5. O.U.G.nr. 209 din 27.11.2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din O.U.G.nr. 18012020 pentru rnodificarea si completarea

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor rnasuri in domeniul sanatatii publice in situatii de rise epiderruologic si biologic,

a O.U.G.nr. 158/2005 privind concediile ?i indernnizatiile de asiguran sociale de sanatate, precum ?i pentru stabilirea unor

rnasuri cu privire la acordarea concediilor medicale ?i pentru reglementarea unor rnasuri in domeniul sanatatii cauzate de

evolutia raspandirii infectiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, publicata in M.O. nr. 1185 din 07.12.2020

6. O.U.G.nr. 211 din 04.12.2020 privind prelungirea apltcarli unor rnasuri de protectie soclala adoptate in contextul raspandlrn

coronavirusului SAR-CoV-2, precum ?i pentru modificarea O.U.G. nr. 132/2020 privind rnasuri de sprijin destinate

salariatllor si angajatorilorin contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,

precum ?i pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de rnunca.. publlcata in M.O. nr. 1189 din 07.12.2020

. TFansilvania din Brasovi;
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