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1. Se propune Senatului pentru analiză următorul criteriu de performanță 
profesională privind menținerea calității de titular în învățământul universitar sau 
în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, începând cu anul universitar 
2021-2022: publicarea sau acceptarea pentru publicare în ultimii 5 ani a minimum 
3 articole (document type „article” sau „review”) în reviste indexate Web of 
Science/ Clarivate Analytics cu factor de impact. Pentru domeniile arte, științe 
umaniste și drept: publicarea sau acceptarea pentru publicare în ultimii 5 ani a 
minimum 3 articole (document type „article” sau „review”) în reviste indexate Web 
of Science/ Clarivate Analytics, Arts & Humanities Citation Index. 

Răspund: Membrii Consiliului de Administrație  
 

2. Se supune aprobării Senatului Regulamentul de acordare a gradației de merit 
pentru personalul didactic-auxiliar și de cercetare, competiția 2020 (Anexa 1).  

Răspund: Șeful serviciului RU, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
3. Se aprobă Politica de evaluare și asigurare a calității în Universitatea Transilvania 

din Brașov, Anexa 2. 
Răspund: Prorectorul cu Internaționalizarea universității și evaluarea calității, Rectorul. 
 

4. Se aprobă instrucțiune specifică: „Sondarea opiniei studenților universității privind 
serviciile de secretariat” - document nou în cadrul Sistemului de Management al 
Calității.  
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu 
Internaționalizarea universității și evaluarea calității. 

 
5. Activitatea de practică a studenților Universității Transilvania care fac parte din 

grupurile administrative din universitate, respectiv cei implicați în echipele diferitelor 
proiecte interne care au ca și obiectiv dezvoltarea sau îmbunătățirea anumitor procese 
în universitate poate fi certificată și de Biroul de relații cu mediul economic, care va 
elibera o adeverință în acest sens. 
Răspund: Coordonatorul BRME, Decanii facultăților, Directorul general-administrativ, 
Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 
 

6. Cadrele didactice își vor planifica, în perioada 29.07-30.09.2020, cele 25 de zile de 
concediu de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2019-2020, în funcție de 
activitățile la care trebuie să participe. Planificarea va fi depusă la SRU, până luni 
20.07.2020. 
Răspund~ Directorii de departamente. Decanii Facultăților; Seful Serviciului Resurse 
Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

Anexa 1 
Regulamentul de 
acordare a gradației de 
merit pentru 
personalul didactic-
auxiliar și de cercetare 
 
Anexa 2 
Politica de evaluare și 
asigurare a calității în 
Universitatea 
Transilvania din Brașov  
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7. În perioada vacanței de vară (29.07.2020 - 28.08.2020), în zilele lucrătoare, se 

organizează permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 
1300. Planificarea permanenței va fi înaintată la Prorectorul relațiile publice până vineri 
17.07.2020, ora 1300. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
8. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 3). 
 

Anexa 3 
Hotărâri BCA 

 

Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr. 485 din 25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, 
aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, publicată în MO nr.531/09.06.2020; 

2. OMEC nr. 4544 din 16.06.2020pentru modificarea OMENCS nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului 
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, publicat în MO nr.542/24.06.2020 

3. OMEC nr. 4523 din 12.06.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de 
primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, 
publicat în MO nr.547/25.06.2020 

4. OMEC nr.4621 din 23.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în MO nr.564/29.06.2020; 

5. OMEC nr.4635 din 26.06.2020 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/ 
instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației şi Cercetării şi alte instituții publice din subordinea acestuia, 
pentru anul 2020, publicat în MO nr.566/30.06.2020;  

6. Legea nr.101 din 01.07.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 
clădirilor, publicată în MO nr.579/01.07.2020; 

7. Legea nr.103 din 02.07.2020 pentru aprobarea OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ, publicată în MO nr.583/02.07.2020; reluarea concursurilor suspendate în învățământ, 
organizarea activităților didactice și în regim on-line până la începutul anului universitar 2020/2021; 

8. OMS/OCNAS nr. 1092/745 din 01.07/23.06.2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical 
şi a instrucțiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă 
indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, publicat în MO nr.583/02.07.2020; 

9. Legea nr.105 din 03.07.2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi 
demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 
publicată în MO nr.588/06.07.2020; depunerea până la data de 31.12. 2021 a declarațiilor de avere şi de interese şi în 
format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, la instituțiile unde lucrează în vederea comunicării 
Agenției Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și obligativitatea de a se  asigura de 
către instituție deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică până la data de 31.12.2021. 

10. OMEC nr.4657 din 01.07.2020 pentru modificarea OMEN nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică şi 
management universitar, publicat în MO nr.591/06.07.2020; 
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11. OMEC nr. 4655 din 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare ;;i functionare al Consiliului National de

Etica a Cercetarii ~tiintifice, Dezvoltarii Tehnologice ;;i lnovarii, precum ;;i a cornponentei nominale a acestuia, publicat in
MO nr.601 /09.07.2020;

12. OMEC nr.4767 din 07.07.2020 privind componenta nominata a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplornelor si

Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024, publicat in MO nr.609/10.07.2020;

13. Legea nr.121 din 10.07.2020 pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, publicata in MO nr.61 0/1 0.07.2020; modificarile aduse privesc realizarea de lucrari care nu

modifica structura de rezistenta sau aspectul arhitectural fara autorizatie de construire la imobile de invatamant cu
caracter de monumente istorice sau din zone construite protejate;

nsilvania din Brasov
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REGULAMENT 
de acordare a gradației de merit pentru 

personalul didactic-auxiliar și de cercetare 
 

I. Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit 
 
Atribuirea gradației de merit se face prin concurs. La concursul pentru acordarea 

gradației de merit poate participa personalul didactic auxiliar și de cercetare cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi funcția de bază la universitate, fără sancțiuni 
primite în perioada evaluată, cu o vechime efectivă în învățământul superior de peste 5 ani, care 
a dovedit un nivel ridicat de performanță profesională și a contribuit la dezvoltarea vieții 
academice. 

 
II. Dosarul de concurs 
 

Pentru personalul didactic auxiliar concursul cuprinde următoarele faze: 
a) Candidatul depune Dosarul de concurs la structura în cadrul căreia își desfășoară 

activitatea (facultate, departament, serviciu); 
b) Conducătorul structurii (facultate, departament, serviciu) analizează dosarul şi 

confirmă sau propune un alt punctaj în Fişa de autoevaluare și confirmare a 
punctajului (anexa I) și transmite dosarul către Serviciul Resurse Umane; 

c) Lista candidaților recomandați de fiecare structură, potrivit numărului de gradații de 
merit atribuite, se prezintă Consiliului de Administrație care le analizează şi le 
aprobă;  

d) Rectorul emite decizie de acordare a gradației de merit. 
 

Pentru personalul de cercetare concursul cuprinde următoarele faze: 
a) Candidatul depune cererea de înscriere la concursul de acordare a gradației de 

merit la Prorectoratul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea; 
b) Dosarul de concurs va cuprinde:  
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(i) fișa privind gradul de îndeplinire a standardelor CNATDCU specifice postului, în 
vigoare la data înscrierii la concurs; 
(ii) punctajul validat FRACS din ultimii 5 ani calendaristici; 
(iii) aprecierea activității din partea Coordonatorului Centrului de Cercetare pentru 
ultimii 5 ani; 
(iv) aprecierea activității din partea Directorului de Departament pentru ultimii 5 ani; 

c) Directorul Institutului de Cercetare Dezvoltare evaluează candidaturile și 
întocmește lista candidaților recomandați, potrivit numărului de gradații de merit 
atribuite în raport cu numărul posturilor de cercetare ocupate cu personal titular;  

d) Lista candidaților recomandați se prezintă Consiliului de Administrație pentru 
analiză și aprobare;  

e) Rectorul emite decizie de acordare a gradației de merit. 
 

 Conținutul documentelor din dosarul de înscriere pentru obținerea gradației de merit: 
1. Pagina de identificare a candidatului care va conține următoarele date:  

a. numele şi prenumele candidatului; 
b. Facultatea/Departamentul/Serviciul/Centrul de Cercetare în care este încadrat; 
c. categoria de personal pentru care îşi depune dosarul; funcția/postul; 

2. Cererea de înscriere la concursul de acordare a gradației de merit; 
3. Fişa de autoevaluare (doar pentru personalul didactic auxiliar); 
4. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor CNATDCU, utilizând formatul prevăzut 

pentru fiecare comisie CNATDCU de specialitate și lista cu punctajul FRACS validat 
din ultimii 5 ani (doar pentru personalul de cercetare); 

5. Documente care susțin solicitarea de acordare a gradației de merit. 
 
III. Criterii pentru acordarea gradației de merit 
 
Pentru personalul didactic auxiliar, activitatea candidaților înscrişi pentru acordarea 

gradației de merit se evaluează pe baza Fişei de autoevaluare și confirmare a punctajului 
elaborată de Universitatea Transilvania din Braşov (Anexa I). Aceasta va conține criterii pentru 
evaluare, punctajele obținute şi justificarea acestora. Facultățile, departamentele, serviciile pot 
utiliza și alte criterii sau indicatori, în acord cu activitatea specifică. 
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În scopul clasificării, pentru fiecare criteriu se utilizează o scală cu puncte de la 1 la 10, 
unde 1 indică îndeplinirea în foarte mică măsură a criteriului, iar 10 indică îndeplinirea în foarte 
mare măsură a criteriului. 

Pentru a putea beneficia de gradație de merit un candidat trebuie să întrunească un 
punctaj minim stabilit de fiecare structură în raport cu criteriile și indicatorii pe care i-a utilizat în 
fişa de evaluare. 

 
În cazul personalului de cercetare, ierarhizarea candidaților înscrişi pentru acordarea 

gradației de merit se realizează pe baza punctajului CNATDCU, a punctajului FRACS (Fișa de 
Raportare a Activității de Cercetare Științifică) și a evaluării Coordonatorului Centrului de 
Cercetare și a Directorului de Departament.  

 
Dispoziții finale 
 
Personalul didactic auxiliar și de cercetare are drept de contestație asupra acordării 

gradației de merit. Contestațiile se depun la conducerea unității de învățământ în termen de 3 
zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor şi se rezolvă în termen de 3 zile 
calendaristice de la data înregistrării acestora, de către o comisie de soluționare a contestațiilor 
pentru personalul didactic auxiliar și de cercetare, numită prin decizie a Rectorului. 

 
Hotărârile comisiilor de soluționare a contestațiilor sunt definitive şi pot fi contestate 

numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea 
prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare.  

 
Pentru activitate necorespunzătoare, conducătorul structurii poate solicita retragerea 

gradației de merit pe durata derulării acesteia. În această situație gradația se suspendă pe 
perioada constituirii unei comisii speciale de analizare a cererii, comisie numită prin decizia 
Rectorului. Comisia are obligația de a propune Consiliului de Administrație validarea/invalidarea 
cererii departamentului/structurii care a solicitat retragerea gradației de merit. În caz de 
invalidare a cererii gradația de merit se reia din momentul suspendării acesteia. În situația 
validării cererii gradația de merit se va redistribui odată cu lansarea unei noi competiții. 
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În momentul constatării unei abateri disciplinare săvârşite în perioada acordării gradației 
de merit, aceasta se retrage persoanei în cauză. 
 

Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedința Senatului Universității 
Transilvania din Braşov din data de xx.xx.2020. 
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Universitatea Transilvania din Braşov            ANEXA  I 
 

FIŞA DE AUTOEVALUARE ŞI CONFIRMARE A PUNCTAJULUI 
(personal didactic auxiliar) 

Nume şi prenume:  
Funcția:  
Perioada de evaluare: 01.10.2015 – 30.09.2020 
 
Pentru fiecare criteriu se utilizează o scară cu puncte de la 1 la 10, unde 1 indică îndeplinirea în foarte mică măsură a criteriului, iar 10 indică 
îndeplinirea în foarte mare măsură a criteriului. 
 

Criterii gradații merit Justificare Punctaj auto-evaluare 
(acordat de candidat) 

Punctaj evaluare 
(punctaj din partea 

șefului direct) 
1. Îmbunătățirea pregătirii profesionale prin cursuri și stagii de 
formare/perfecționare în domeniul postului. 

  

 

2. Îndeplinirea obligațiilor din fişa postului la un nivel ridicat de performanță. 
  

 
3. Inițiative și propuneri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea activității 
profesionale.  

  

 

4. Identificarea disfuncționalităților de proces şi propunerea de soluții 
pentru rezolvarea acestora. 

  

 

5. Promptitudine și operativitate în furnizarea de răspunsuri la solicitarea 
șefului direct și a colaboratorilor. 

  

 

6. Comunicare eficientă cu studenții, cadrele didactice și alte categorii de 
public, conform fișei postului. 

  

 

7. Identificarea unor soluții de reducere sau optimizare a costurilor specifice 
ariei de activitate. 

  

 

8. Număr redus de erori în desfășurarea activității conform fișei postului. 
  

 
9. Efectuarea unor sarcini suplimentare la solicitarea  șefului direct sau a 

  
 



 

6  

conducerii universității  (neremunerate). 
10. Alte contribuții la dezvoltarea vieții academice. 

  
 

Total punctaj                
 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea corespunzătoare falsului în declarații şi înscrisuri oficiale că cele înregistrate mai sus sunt adevărate. 
      
    Angajat,               Şef  ierarhic superior,
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ANEXA  II 

 

Calendar competiție gradații de merit personal didactic-auxiliar și de cercetare  2020 

Perioada Activitatea 
05.10.2020 Transmiterea de la SRU către structuri a listelor cu angajații 

eligibili pentru înscrierea în competiție  
06.10.2020 - 14.10.2020 Depunere și analiză a dosarelor de concurs la nivelul fiecărei 

structuri (facultate, departament, serviciu) 
15.10.2020 -16.10.2020 Înregistrare dosare la registratura universității și depunere la 

SRU 
19.10.2020 - 23.10.2020 Validare CA 
26.10.2020 Afișare rezultator pe intranet 
27.10.2020 - 29.10.2020 Depunere contestații 
30.10.2020 Afișare rezultate finale pe intranetul universității 
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POLITICA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
ÎN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 

 
Universitatea Transilvania din Braşov este ȋn prezent cea mai mare şi mai performantă universitate din 
Regiunea Centru şi a şaptea universitate din România (în ceea ce privește numărul de studenți). Ultimii 
ani au constituit o etapă de consolidare instituțională şi financiară, precum şi de inițiere sau dezvoltare a 
mai multor procese specifice unei universități orientate spre performanță. Pentru creşterea vizibilității şi 
prestigiului universității la nivel național şi internațional, UTBv şi-a stabilit strategii adecvate, în cadrul 
cărora evaluarea și asigurarea calității ocupă un loc central. 

Dezvoltarea şi funcționarea eficientă a sistemului de evaluare și asigurare a calității permite universității: 

 să demonstreze responsabilitatea privind calitatea serviciilor furnizate comunității; 

 să asigure armonizarea cu reglementările naționale în vigoare privind calitatea în învățământul 
superior; 

 să promoveze implicarea întregii comunități pentru asigurarea şi îmbunătățirea calității în 
universitate. 

Sistemul de evaluare și asigurare a calității din UNITBV are la bază documente de referință externe, 
incluzând: 

 Legea educației naționale, 

 Cadrul național al Calificărilor din Învățământul Superior, 

 Metodologia de evaluare externă şi standardele de calitate ale Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior - ARACIS; 

 Standardele şi liniile directoare stabilite la nivel european pentru asigurarea calității în Spațiul 
European al Învățământului Superior (Standards and guidelines for quality assurance in the 
European Higher Education Area). 

Raportându-se la acest cadru general, UNITBV şi-a definit politica, obiectivele şi criteriile de calitate 
proprii, armonizate cu misiunea şi obiectivele strategice ale instituției.  

Abordarea calității în cadrul UNITBV şi standardele de calitate adoptate au în vedere atingerea 
obiectivelor strategice formulate pentru perioada 2020-2024 și orientate spre creşterea performanțelor 
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educaționale şi ştiințifice ale universității, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite comunității 
universitare şi societății, precum şi creşterea nivelului de internaționalizare a universități.  

Politica, împreună cu procedurile de evaluare și asigurare a calității, creează cadrul general pentru 
planificarea, controlul şi îmbunătățirea continuă a calității în universitate.  

Responsabilitatea pentru asigurarea calității în UNITBV revine Rectorului. Totodată, realizarea calității 
reprezintă o problemă a întregii comunități, incluzând structurile de management de la toate nivelurile, 
personalul didactic şi de cercetare, studenții şi alte categorii de personal. Responsabilitatea pentru 
dezvoltarea şi funcționarea eficientă a sistemului de evaluare și asigurare a calității este delegată 
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității din universitate (CEAC-U), coordonată de Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității. Similar, la nivelul fiecărei facultăți, decanul facultății 
desemnează un prodecan responsabil cu politica şi standardele de calitate, iar pentru fiecare 
departament, un membru al Consiliului departamentului coordonează Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calității de la nivelul departamentului (CEAC-D). Biroul de Asigurare a Calității, subordonat prorectorului 
cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, sprijină comisiile de calitate de la nivelul 
universității și departamentelor pentru implementarea corespunzătoare a politicii de calitate în întreaga 
instituție.  

Politica de asigurare a calității a UNITBV este aliniată valorilor promovate de Universitatea Transilvania 
din Brașov: transparență, performanță, etică, echitate, recunoașterea meritelor, deschidere spre 
comunitate. 

 
Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, 

Rectorul Universității Transilvania din Brașov 

Iulie 2020 
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BCA 26.06.2020 
 

1. În contextul restricțiilor de călătorie impuse la nivel internațional pe fondul pandemiei SARS-
CoV-2, pentru a veni în sprijinul studenților incoming beneficiari de mobilități Erasmus+ în 
cadrul proiectelor KA107 care finalizează mobilitățile și se află în imposibilitatea de a călători 
spre țara de origine, se aprobă acordarea unui sprijin financiar (subzistență) suplimentar din 
fondurile proiectelor KA107 din care sunt finanțați studenții respectivi, în valoare de maximum 
400 EUR (sumă reprezentând grantul Erasmus pentru maximum 15 zile). 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea și evaluarea calității , Rectorul 
 

2. În condițiile art. 56 alin 4 din Codul Muncii se aprobă solicitarea domnului Dani Peter, de la 
Departamentul de Inginerie Mecanică a Facultății de Inginerie Mecanică, privind menținerea în 
funcție prin prelungirea Contractului individual de muncă cu un an, după împlinirea vârstei de 
pensionare. 
Răspund: Seful Serviciului Resurse Umane, Rectorul 
 

 

BCA 30.06.2020 
 

1. Se aprobă prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare aferente anului universitar 
2019-2020 până la 13.09.2020 pentru studenții care depun cerere de amânare motivată, 
împreună cu documente doveditoare. Cererile se vor depune la decanatele facultăților, folosind 
serviciile poștale /fax/email, utilizând pentru corespondența prin email exclusiv conturile 
instituționale de student. 
Răspund: Secretarii șefi ai facultăților, Secretarul sef al universității, Decanii facultăților, 
Rectorul,  

 
2. Exmatricularea studenților cu taxă pentru neplata taxelor de școlarizare la termenele stabilite, 

conform art. 32 lit.e din Regulamentul privind activitatea profesionala a studenților, se va face 
începând cu data de 14.09.2020, indiferent dacă au avut activitate în timpul anului universitar. 
Răspund: Secretarii șefi ai facultăților, Secretarul sef al universității, Decanii facultăților, 
Rectorul 
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3. Se aprobă solicitarea de a caza în continuare, pe perioada stării de alertă, dar NU mai târziu de 
15.07.2020, în căminul 16 (16 camere) personal medical, prioritate având cadrele didactice ale 
universității și se transmite spre aprobare Senatului. 
Răspund: Directorul DGA, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

BCA 03.07.2020 
 

1. Se aprobă 2 burse, suplimentar celor 15 aprobate anterior, oferite de Universitatea 
Transilvania din Brașov, în condiții similare burselor prin programul Transilvania Academica 
Scholarship, candidaților propuși de Ministerul Afacerilor Externe: Prince Brandonne Vahirua 
NTSIMOU și NDEKE Dhurila Fidèle, din Republica Congo. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea și evaluarea calității , Rectorul 

 
2. Se propune spre aprobare cererea studentului MALO-OGLY MECHISTAV (KAZAKSTAN) de 

scutire de plata taxei de cămin pentru jumătate din luna decembrie (15-31.12. 2019 când a 
fost plecat din România) și 4 zile pe luna iulie 2020. 

Răspund: Șeful serviciului cămine, Directorul General Administrativ, Rectorul 
 

3. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Lucrări 
de reparații curente hidroizolație acoperiș tip terasa corp V", conform anexei 1 

Răspund: Șeful serviciului achiziții publice și aprovizionare, Directorul General 
Administrativ, Rectorul 

 
4. Având în vedere prevederile art. 15 din OUG nr.58/2020 astfel cum a fost aprobată și 

completată prin Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea OUG nr. 58/2020 privind luarea unor 
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ (MO, Partea I nr. 583 din 02.07 
2020), se reiau procedurile de concurs, care au fost suspendate începând cu data de 
18.05.2020 conform art.27 din Legea nr.55/2020, astfel: 

I. Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante în anul universitar 2019-2020 
continuă conform calendarului cuprins în Anexa 2 
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II. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul II anul universitar 2019-
2020 continuă conform calendarului aprobat inițial în temeiul art.3 din HG nr.457/2011, 
în perioada de suspendare 18.05.2020-05.07.2020 nefiind înregistrate dosare de 
concurs 

III. Concursul pentru postul de secretar II studii medii perioadă nedeterminată la Facultatea 
de Construcții continua conform calendarului cuprins in Anexa 3 

IV. Concursul pentru postul de secretar I studii superioare perioada determinata Biroul de 
Relații Publice continua conform calendarului cuprins în Anexa 4. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Prorectorul cu 
activitatea didactică, Prorectorul cu Relații Publice, Rectorul, SRU. 

 
5. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de inginer categoria I A perioada nedeterminată din 

cadrul Biroului de Proprietate Intelectuală și a documentației pentru concurs (Anexa 5). 
Răspund: Seful Serviciului Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, Rectorul 
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