HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 19 din 06 ianuarie 2021
1.

Cadrele didactice, cercetătorii, conducătorii de doctorat și doctoranzii sunt solicitați
să completeze Fișa de raportare a activității de cercetare științifică (FRACS) pentru

anul 2020, până la data de 31.01.2021. FRACS este disponibil pe intranet
(intranet.unitbv.ro), secțiunea Cercetare.

Se supune aprobării Senatului modificarea art. 5 din Metodologia privind ocuparea
posturilor didactice și de cercetare, care va avea următorul cuprins: Concursurile

pentru posturile de cercetător științific gradul III, cercetător științific și asistent de

cercetare științifică pe durată determinată, inclusiv posturile finanțate din bugetele

proiectelor/ granturilor/ contractelor de cercetare-dezvoltare-inovare, se
desfășoară conform prevederilor H.G. 286/2011 cu modificările și completările

ulterioare. Pentru această categorie de posturi, prin excepție, nu se aplică

prevederile prezentei metodologii cu privire la organizarea și desfășurarea
concursurilor.

Modificarea art.5 din Metodologie intră în vigoare de la data aprobării Senatului,
fără a afecta procedurile de concurs în derulare la data aprobării.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea,
Rectorul
3.

Se supune aprobării Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile
de cercetare și modul în care regia a fost cheltuită, pentru perioada 2018-2020
(Anexa 1).

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea,
Rectorul
4.

Pentru asigurarea accesului candidaților/ studenților internaționali la informații
actualizate

privind

programele

de

studii

(publicate

la

adresa

https://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-programmes.html),

facultățile vor transmite varianta actualizată a planurilor de învățământ și a descrierii
disciplinelor, pentru toate programele de studii de licență și masterat din oferta

educațională a universității, conform modelelor utilizate în anii anteriori ('Curriculum'
și 'Syllabus'). Materialele se vor transmite în format.doc, prin e-mail la adresa
prorector-international-calitate@unitbv.ro, până la data de 26.02.2021.

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente, Decanii,
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității
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5.

Se supune aprobării Senatului modificarea punctului 5.23 din Anexa 1C a
Regulamentului de burse și alte forme de sprijin material, după cum urmează:

• 5.23 Maximum 30% din bugetul total al proiectelor se acordă membrilor echipelor
de proiect, sub formă de burse, denumite Fii în Centru! Aceste burse se acordă o

singură dată, la finalizarea proiectului, după ce cheltuielile au fost declarate eligibile
şi rezultatele au fost validate. Cel puțin 2/3 din bugetul total al proiectelor este

destinată cheltuielilor necesare implementării acestora, excluzând cheltuielile de

personal. Evidența cheltuielilor este realizată de Biroul de relații cu mediul
economic (BRME).

Răspund: Secretar sef universitate, Directorul economic, Prorectorul cu cercetarea
– informatizarea, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural, Rectorul
6.

Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare

Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea doamnei
lector dr. Alina TURCULET la DPPD.

Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
7.

În conformitate cu solicitarea Ministerului Educației din 04.01.2021, referitor la

derularea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, facultățile, structurile
suport și serviciile universității vor transmite informații referitoare la intenția de
vaccinare a personalului din structura proprie, conform modelului din Anexa 2.

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor,
Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
Termen: 13.01.2021
8.

Facultățile, structurile suport și serviciile universității sunt solicitate să actualizeze
site-urile proprii în limba română și engleză.

Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii structurilor suport și serviciilor, Biroul
Comunicare, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
Termen: 27.01.2021
9.

Decanii facultăților și responsabilii cu implementarea accesului studenților și

cadrelor didactice la softul de verificare a similitudinilor sunt solicitate să transmită

în format electronic, până în 20.01.2021, la prorectorul cu relațiile publice, e-mail:
prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro, lista cu studenții care au primit acces la
softul Turnitin (numele, prenumele, facultatea, programul de studii)

Răspund Responsabilii cu implementarea accesului la softul Turnitin, Decanii
facultăților, Directorul SDI, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul
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10. Facultățile, structurile suport și serviciile sunt solicitate să transmită în format

electronic, până în 28.01.2021, Ia prorectorul cu relațiile publice, e-mail: prorector-

Anexa 3

Hotărâri BCA

rel.publice-imagine@unitbv.ro, datele de contact ale colaboratorilor din mediul

extern (numele, prenumele, instituția, funcția, adresa de e-mail) cărora doriți să le
fie transmis în 2021 newsletterul universității.

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice
11. Pentru perioada ianuarie - martie 2021, fiecare facultate are la dispoziție suma de

1.000 de lei pentru materiale consumabile.

Răspund: Decanii facultăților, Directorul general administrativ, Prorectorul cu
relațiile publice, Rectorul
12. Începând cu 1.02.2021, studenta Valeria-Georgiana Timo, anul III, SEAA, va

beneficia de bursa Student Campus Star tip 2 (1500 lei/luna) și va fi membră titulară
a grupului administrativ studențesc TSG. Raportarea activității va fi cuprinsă în
cadrul Raportului de activitate lunar realizat de coordonatorul grupului TSG,

prezentat prorectorului cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural,

Răspund: Secretarul-șef al universității, Directorul economic, Prorectorul cu
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul
13. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 3).

Legislație

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

Legea nr. 282 din 08.12.2020 pentru aprobarea OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în M.O. nr. 1201 din 09.12.2020;

2.

OMMPS nr. 1707 din 27.11.2020 si OMC nr. 3436 din 02.12.2020 pentru modificarea anexei la OMMPS nr. 743/2020,

respectiv OMC nr. 2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din O.U.G. nr.
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor
măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în M.O. nr. 1207 din 10.12.2020;
3.

OMMPS nr. 1708 din 27.11.2020 si OMTS nr. 1531 din 04.12.2020 pentru modificarea anexei la OMMPS nr. 742/2020,
respectiv OMTS nr. 493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr.
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30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor
măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în M.O. nr. 1207 din 10.12.2020;
4.

HG nr. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 1215 din 11.12.2020;

5.

OMLPDA nr. 4134 din 18.11.2020 și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 3875 din 20.11.20202
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea

înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, publicate în M.O. nr. 1216 din
11.12.2020;
6.

OMEC nr. 6100 din 02.12.2020 privind modificarea Anexei OMEN nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de

înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul
Superior (RNCIS) publicat în M.O. nr. 1222 din 14.12.2020;
7.

Lege nr. 298 din 24.12.2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicat în M.O. nr. 1293 din
24.12.2020;

8.

HG nr. 1075 din 11.12.2020 pentru modificarea HG nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenți biologici în muncă, publicată în M.O. nr. 1295 din 28.12.2020;

9.

OMS nr. 2231 din 23.12.2020 și al președintelui CNAS nr. 1213 din 22.12.2020 privind modificarea și completarea OMS
și al președintelui CNAS nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din OUG nr.
180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări

sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, publicate în M.O.
nr. 1299 din 28.12.2020;
10.

OMEC nr. 6265 din 21 decembrie 2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii
universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ
superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021, publicat în M.O. nr. 1306 din 29.12.2020.

11.

OMEC nr. 6360 din 23 decembrie 2020 privind modificarea anexei la OMECS nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de
ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul
operațional Competitivitate (POC)”, publicat în M.O. nr. 1307 din 29.12.2020;

12.

OUG nr. 218 din 30.12.2020 pentru completarea OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data

de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în M.O. nr. 1317/31.12.2020;
13.

OANAP nr. 2389 din 07.12.2020 și OCNSP nr. 300 din 22.12.2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată
la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2021, publicate în M.O. nr. 1321 din 31.12.2020;

14.

OUG nr. 220 din 30.12.2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în M.O. nr. 1326/31.12.2020;
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15.

HG nr. 1137 din 30.12.2020 privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale a sumelor reprezentand indernnizatia pentru fiecare zi libera, decontate potrivit prevederilor salariale a sumelor
reprezentand indernnizatia pentru fiecare zi libera, decontate potrivit Legii Nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere
parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatarnant s: ale DUG 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 unitatile de invatamant

?i in unitatile de educatie

timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirf coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in M.O. nr. 1326/31.12.2020;
16.

DUG nr.226 din 30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru rncdificarea si completarea unor acte normative
?i prorogarea unor termene, publicata in M.O. nr. 1332 din 31.12.2020.
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