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1. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al Calității: 
1- „Inițierea monitorizarea şi evaluarea programelor de studii și a  domeniilor de 

masterat” – procedură revizuită;  
2- „Sondarea opiniei studenților privind serviciile oferite de căminele și cantinele 

universității” – instrucțiune nouă. Materialele sunt disponibile pe intranet.  
Răspund: Coordonatorii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

2. Se supune aprobării Senatului lista programelor de studii universitare de licență 
propuse pentru evaluare externă în anul universitar 2021-2022, Anexa 1. 
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu 
internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu activitatea 
didactică, Rectorul 
 

3. În vederea elaborării Raportului cuprinzând stadiul îndeplinirii cerințelor Sistemului de 
control intern/managerial asumat de conducerea entității publice, pentru semestrul I 
al anului 2021, directorii de departamente, coordonatorii departamentelor suport și 
conducătorii serviciilor universității sunt solicitați să transmită informația completă 
la Prorectorul cu relațiile publice, până cel târziu, joi 08.07.2021 ora 1200, pe platforma 
specifică. Autoevaluarea (Anexa 4.1) privind situația îndeplinirii standardelor cuprinse 
în Codul Controlului Intern/Managerial la 30.06.2021. 
Răspund: Directorii de departamente, Conducătxorii serviciilor universității și ai 
departamentelor suport, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

4. În vederea implementării programului Profesorul cel mai apreciat se va realiza instrui-
rea secretarilor comisiilor de licență și disertație, prin videoconferință (Cel mai apreciat 
profesor), pe platforma de e-learning a universității, vineri 11.06.2021, ora 1600. 
Răspund: Secretarii comisiilor de licență și disertație, Decanii facultăților, Prorectorul cu 
relațiile publice, Rectorul 
 

5. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 de lei fiecărei facultăți pentru consumabile 
necesare derulării admiterii 2021. 
Răspund: Serviciul financiar-contabil, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, 
Rectorul 

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

Anexa 1 
Lista programelor de 
studii universitare de 
licență propuse pentru 
evaluare externă 
 
Anexa 2 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 

 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. OMTS nr. 310 din 18.05.2021 și OMS nr. 708 din 18.05.2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar 

a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea 
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sporturilor de echipa in aer liber, pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite ?i in aer liber din Romania, in

vederea desfasuraru activitatilor sportive in spatii inchise, desfasurarii activitatilor de pregatire fizica in sali de fitness ?i

aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, publicate in M.O. nr. 522 din 20.05.2021.

2. Hotararsa Camerei Deputatilor nr. 52 din 19.05.2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eccnornic si Social European si Comitetul Regiunilor privind realizarea Spatiului

european al educatiei pana in 2025 - COM (2020) 625, publlcata in M.O. nr. 525 din 20.05.2021,

3. OMC nr. 3032 din 1805.2021 ?i OMS nr.721 din 19.05.2021 pentru modificarea ?i completarea anexei la Ordinul

ministrului culturii s: al ministrului sanatatii nr. 3.245/1.805/2020 privind masurile pentru prevenirea rontarmnarii cu noul

coronavirus SARS-CoV-2?i pentru asigurarea desfasurarii artivitatilor in coriditi: de siguranta sanitara in domeniul culturii,

publicate in M.O. nr. 525 din 20.05.2021,

4. HG nr. 580 din 27.05.2021 pentru rnodifirarea sl completarea anexelor nr. 2 ?i 3 la HG nr. 531/2021 privind prelungirea

starii de alerta pe teritoriul Rornaniel incepand cu data de 13 mai 2021, precum ?i stabilirea rnasunlor care se aplica pe

durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.D. nr. 555 din

28.05.2021.

5. OME nr. 3851 din 27.05.2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea

achizitionarf de calculatoare pentru anu12021, publicatin M.O. nr. 559 din 31.05.2021 .

6. HG nr. 558 din 19.05.2021 privind aprobarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de rnunca 2021-2027 ?i a

Planului de actiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei rationale pentru ocuparea fortei de rnunca

2021-2027, publtcata in M.O. nr. 559 din 31.05.2021.

7. Anexele 1 ?i 2 la HG nr. 55812021 privind aprobarea Strategiei rationale pentru ocuparea fortei de rnunca 2021 - 2027

?i a Planului de actiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de

rnunca 2021 - 2027, publicate in M.O. nr. 559 bis din 31.05.2021.

8. HG nr. 615 din 03.06.2021 pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 531/2021 privind prelungirea starii de alerta pe

teritoriul Rornaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum ?i stabilirea rnasurilor care se aplica pe durata acesteia-
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in M.O. nr. 568 din 03.06.2021.
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