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1. Având în vedere prevederile Legii 153/2017, se aprobă nivelul maxim al salariilor 
de bază începând cu 01.09.2020, stabilit în funcție de specificul activității 
desfășurate, de calitatea acesteia și de performanța individuală, doar în condițiile 
aplicării prevederilor art. 38 din Legea 153/2017 privind tranșele de creștere a 
salariilor de bază din învătământ (Anexa 1). 
   Răspund: Șeful Serviciului Resurse Umane, Directorul Economic, Rectorul 
 

2. Se aprobă Comisia de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a 
Dezvoltării Sistemului de Control Managerial şi Echipa de gestionare a riscurilor, În 
conformitate cu ordinul pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice (Anexa 2). 

Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

3. Având în vedere necesitatea finalizării activităților demarate în anul universitar 
2019/2020, coordonatorii numiți în conducerea structurilor suport din 
Universitate pentru legislatura 2016/2020 sunt mandatați de Consiliul de 
Administrație pentru asigurarea coordonării până la sfârșitul anului universitar 
2019/2020 și finalizarea procedurilor de desemnare. Ordinele de numire continuă 
să producă efecte până la sfârșitul anului universitar 2019/2020 (Anexa 3). 

Răspund: Compartiment juridic-contencios, Seful SRU, Biroul CA, Prorectorul cu relațiile 
publice, Rectorul 

 
4. Cele 30 de Centre de Cercetare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al 

Universității au la dispoziție suma de 50.000 de lei/centru pentru achiziția de 
consumabile, materiale, echipamente, software. Coordonatorii centrelor vor 
transmite lista propusă pentru achiziție (conform Anexei 4) până la data de 02.08. 
2020, la adresele: prorector-cercetare@unitbv.ro și icdt@unitbv.ro. 

Răspund: Coordonatorii Centrelor de Cercetare, Directorii de departament, Directorul 
ICDT, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

 
5. Se supun aprobării Senatului propunerile Departamentului de Design de produs, 

mecatronică și mediu privind înființarea programului de studii de masterat 
Management integrat de mediu, în domeniul Ingineria mediului (domeniu nou) și 
a Departamentului Autovehicule și Transporturi privind înființarea programului 
de studii de masterat Sisteme de comandă și control pentru autovehicule, în 
domeniul Ingineria Autovehiculelor. 
 Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
6. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 5). 
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Legislatle

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:

1. OUG nr.114 din 09.07.2020 privind modificarea ~i completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor

publice, publicata in MO nr.614/13.07.2020;

2. Legea nr.128 din 14.07.2020 pentru aprobarea OUGnr. 65/2020 privind unele rnasuri pentru digitalizarea sistemului de

coordonare ~i gestionare a fondurilor europene structurale ~i de investitii pentru perioada de programare 2014-2020,

precum ~i pentru modificarea ~i completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanctlonarea
neregulilor aparute in obtinerea ~i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

publicata in MO nr.621 115.07.2020; comunicarea actelor beneficiarilor in cadrul procedurilor privind proiectele finantate

in format electroni cu sernnatura electronica calificata, precum ;;i contestarea eventualelor titluri de creanta tot in

format electronic prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, publicata in MO nr.621 115.07.2020;

3. HG nr. 553 din 15.07.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Rornaniei Incepand cu data de 17.07.2020,

precum ~i stabilirea rnasurilor care se apuca pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, publicata in MO nr.627 116.07.2020;

4. Legea nr.136/18.07.2020 privind instituirea unor rnasuri in domeniul sanatatii publice in sltuatii de risc epidemiologic ~i
biologic, publicata in MO nr.634/18.07.2020;

5. HG nr. 570 din 21.07.2020 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 a HG nr. 553/2020 privind prelungirea

starii de alerta pe teritoriul Rornaniei incepand cu data de 17.07. 2020, precum ~i stabilirea rnasurilor care se aplica pe

durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in MO nr.642/21.07.2020;

6. OMS nr. 1309 din 21.07.2020 privind modalitatea de aplicare a rnasurilor de prevenire ~i limitare a irnbolnavirilor cu

SARS-CoV-2, publicatin MO nr.642/22.07.2020; perioada de carantinare/izolare este asirnilata concediului medical;

7. Legea nr.151 din 23.07.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in MO
nr.658/24.07.2020;

8. Legea nr.148/23.07.2020 pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, publicata in MO

nr.658/24.07.2020; consacra dreptul autoritatilor contractante de a cere operatorilor economici organizati ca societati .,

pe actiuni (actiuni la purtator) datele de identificare a detinatortlor reali ai actiunilor la purtator:
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