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1. Se aprobă componența comisiei de selecție a beneficiarilor programului 
Transilvania Academica Scholarship, competiția 2021: 
Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan - președinte, 
Prof. dr. Mihaela Gheorghe - membru, 
Prof. dr. ing. Simona Lache - membru. 
Răspunde: Rectorul 
 

2. Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare 
Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea 
conf.dr.ing. Luminița BAROTE (Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică 
Aplicată), șef lucr. dr. arh. Cristina Gabriela CHITONU (Departamentul de 
Inginerie Civilă), lector dr. Laura POȚINCU (Departamentul de Management și 
Informatică Economică), lector dr. Oana BOTA (Centrul de Informare, consiliere 
și orientare a carierei) și jr.Diana REDENCIUC PLĂMADĂ (Biroul de Relații 
Publice). 
Răspund:Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
  

3. Se aprobă instrucțiunea privind implementarea programului "Profesor 
apreciat” (Anexa 1). 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

4. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 2). 
 

Anexa 1 
instrucțiunea privind 
implementarea 
programului "Profesor 
apreciat” 
 
Anexa 2 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 
 

 

 
Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OMMPS nr. 214 din 22.02.2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) 

din Lg. Nr. 53/2003 – Codul muncii, publicat în M.O. nr. 350 din 06.04.2021; 
2. Legea nr. 59 din 06.04.2021 privind aprobarea OUG nr. 182/2020 pentru completarea OUG nr. 147/2020 

privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau 
suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 
unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum 
și a art. 6 din OUG nr. 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. 352 din 06.04.2021; 

3. OUG nr. 26 din 07.04.2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în M.O. nr. 363 din 08.04.2021; 

4. HG nr. 432 din 08.04.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
13.04.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 369 din 09.04.2021; 
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5. HG nr. 385 din 31.03.2021 privind programele de studii universitare de master acreditate ;>inurnarul maxim

de studenti ce pot fi scolarizati In anul universitar 2021-2022, publicata In M.O. nr. 374 din 12.04.2021;

6. HG nr. 403 din 31.03.2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ;>ial specializarllor 1 programelor

de studii universitare ;>i a structurii institutiilor de Invatamant superior pentru anul universitare 2021 -

2022, publicata In M.O. nr. 378 din 12.04.2021;

7. Legea nr. 81 din 12.04.2021 privind aprobarea DUG nr. 60/2017 pentru modificarea ;>icompletarea Legii nr.

448/2006 privind protectia ;>ipromovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata In M.O. nr. 384 din
13.04.2021;

8. Legea nr. 82 din 15.04.2021 privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii ;>i

stiintelor naturii, publicata In M.O. nr. 401 din 16.04.2021;

9. Legea nr. 87 din 16.04.2021 pentru aprobarea DUG nr. 141/2020 privind instituirea unor rnasuri pentru

buna functionare a sistemului de Invatamarit ;>ipentru modificarea ;>icompletarea Legii Educatiei nationale

nr. 1/2011, publicata In M.O. nr. 403 din 16.04.2021: sunt stabilite conditiile In care senatele universitare

decid reluarea activitatilor didactice In regim fizic;

10. OME nr. 3651 din 12.04.2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de

doctorat ;>ia sistemelor de criterii, standarde ;>i indicatori de perforrnanta utilizati In evaluare, publicat In
M.O. nr. 414 din 20.04.2021;

11. HG nr. 477 din 21.04.2021 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru Invatamantul preuniversitare de

stat ;>ipentru Invatamantul superior de stat In anul scolar 1 universitar 2021 - 2022, publicata in M.O. nr.
435 din 26.04.2021.
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