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1. Facultatile vor transmite la prorectoratul cu relatiile pub lice lista responsabililor cu

implementarea accesului studentilor ?i cadrelor didactice la softul de similitudine.

Calendarul de implementare a softului se gaseste in Anexa 1.

Termen: 26.10.2021

Raspund: Decanii facultatilor, Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

Anexa 1
Calendarul de

implementare a acces

soft similitudini

2. Facultatile, Directia general administrativa vor transmite la prorectoratul cu relatiile
publice lista persoanelor care doresc sa se vaccineze la dispensarul studentesc,
conform tabelului din Anexa 2.

Termen: 12.10.2021

Raspund: Decanii facultatilor, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relatiile
publice, Rectorul

3. Planul de rnasun SARS-CoV-2 elaborat de responsabilul de Medicina muncii ?i

instructiunile de protectia muncii pentru anul universitar 2021-2022 se gasesc pe

intranet

Raspund: Cadrele didactice, Responsabilii COVID pe facultati, Decanii facultatilor,

Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

Anexa2
Model tabel

Legislatie

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

1. OME nr. 5338 din 01.10.2021 ?i OMS nr. 1082 din 01.10.2021 pentru aprobarea masurilor pe organizare a activitatii in .s

cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea Irnbolnavirilor cu

virusul SARS-CoV-2, publicate in M.O. nr. 942 din 01.10.2021

2. OUG nr. 110 din 02.10.2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor ?i altor categorii de persoane in contextul
raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in M.O. nr. 945 din 04.10.2021

3. OUGnr. 111 din 02.10.2021 pentru stabilirea unor rnasuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale

in contextul interzicerii, suspendarii ori lirnitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generate

de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publkata in M.O. nr. 945 din 04.10.2021

4. HG nr.1071 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in M.O. nr. 950 din
05.10.2021

5. DUG nr, 117 din 04.10.2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii - Legea nr.5312003, publicata in M.O. nr.
951 din 05.10.2021
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