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1. Se aprobă următorul document revizuit din cadrul Sistemului de Management al 
Calității: „Evaluarea activității didactice de către studenți”. Documentul este disponibil 
pe intranet.  
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Coordonatorul Biroului de asigurare a 
calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

2. Procesul de evaluare a activității didactice de către studenți pentru semestrul I al 
anului universitar 2021-2022 se va desfăşura după calendarul din Anexa 1.  
Răspund: Coordonatorii CEAC-D, Directorii de departamente, Coordonatorul Biroului 
de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității 
 

3. Raportul anual de evaluare a programului de studii pentru anul universitar 2020-
2021, elaborat conform Procedurii privind inițierea, monitorizarea și evaluarea 
programelor de studii și a anexei 9 a acesteia, se va înainta la DAC, în format electronic 
(.pdf - datat și semnat), pentru fiecare program de studii de licență și masterat din 
oferta educațională a universității. Documentele se vor transmite centralizat, pe 
facultate, până la data de 15.11.2021 .  
Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Coordonatorii CEAC-D, Directorii de 
departamente, Decanii facultăților 
 

4. Se lansează competiția 2021-2022 de proiecte interne pentru studenții Universității 
Transilvania – Fii în centru! Competiția își propune să îmbunătățească procesele și 
activitățile din universitate prin aportul studenților, fiind orientată la această ediție 
către trei priorități:  

- Digitalizarea proceselor din universitate ; 
- Îmbunătățirea activităților didactice ; 
- Dezvoltarea unui campus verde. 
Bugetul maxim al competiției este de 5.000.000 lei (maximum 500.000 lei/proiect din 
care maximum 30% din valoarea proiectului alocat burselor membrilor studenți ai 
echipei de implementare). Detalii și calendarul de implementare în Anexa 2. 
Răspund: Directorul economic, Directorul General-administrativ, Prorectorul cu 
cercetarea și informatizarea, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic 
și socio-cultural, Rectorul 
 

5. Se aprobă modificarea Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare 
Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial prin numirea conf.dr.ing. 
Ioana Popescu la Departamentul de Știința Materialelor.  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 
 
 

Anexa 1 
Calendarul procesului 
de evaluare a activității 
didactice de către 
studenți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 2 
Competiția 2021-2022 
de proiecte interne 
pentru studenții 
Universității 
Transilvania – Fii în 
centru! 
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6. Se supune aprobării Senatului modificarea Planului de măsuri pentru organizarea 
activității în Universitatea Transilvania din Brașov în condiții de siguranță 
epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, după cum 
urmează:  dacă într-o grupă există 2 cazuri de studenți depistați COVID pozitiv grupa 
va desfășura activitățile aplicative on-line cu excepția situațiilor în care toți ceilalți 
studenți din grupa sunt vaccinați 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

7. Conform Ordinului ministerului muncii și protecției sociale nr.585/2021, angajații 
Universității cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și respectiv pe 
perioadă nedeterminată în derulare la data prezentei, și care până la data prezentei 
nu au încheiat contract de asigurări pentru Pilonul II cu vreunul din cele 7 fonduri de 
pensii private obligatorii sunt informați cu privire la obligativitatea personală de a 
adera la un fond de pensii administrat privat. Facem precizarea că obligativitatea 
revine personal angajatului, Universitatea reținând și virând în continuare contribuția 
de asigurări sociale, din care autoritățile locale (Casa de Pensii și ANAF) distribuie 
suma necesară asigurării din Pilonul II pe baza de CNP individual. Informații detaliate 
se regăsesc pe site-ul instituției, secțiunea informații publice și accesând 
www.asfromania.ro → Supraveghere → Piața pensii private → Linkuri administratori 
fonduri pensii private. 
Răspund: Șef Serviciu Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Rectorul 

 
 
Legislație 
 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. HG nr. 1028 din 29.09.2021 privind stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor la instituții publice de către 

Ministerul Finanțelor, precum și a atribuțiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor pentru 
soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-
financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice, publicată în M.O. nr. 954 din 06.10.2021 

2. OME nr. 5349 din 06. 10.2021 și OMS nr. 2041 din 06.10.2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din OME și OMS nr. 
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicate în M.O. nr. 956 din 
06.10.2021 

3. HG nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 
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. 962 din 07.10.2021 

4. OMMPS nr. 920 din 07.10.2021 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 
5 alin. (3) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în M.O. nr. 964 din 08.10.2021 

5. OME nr. 5323 din 27.09.2021 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții masteranzi înmatriculați la 
programele de studii de master didactic, cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență din 
instituțiile de învățământ superior de stat, pentru cifra de școlarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, 
prin hotărâre a Guvernului, publicat în M.O. nr. 966 din 09.10.2021 
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6. HG nr. 1086 din 06.10.2021pentru modificarea HG nr. 38512021 privind domeniile ,?iprogramele de studii universitare

de master acreditate ,?i nurnarul maxim de student, ce pot fi scolarizati in anul universitar 2021- 2022 ,?ia HG nr.

403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ,?i al specializartlor/prograrnelor de studii universitare ,?i a

structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022, publicata in M.O. nr. 972 din

12.10.2021

7. OANOFM nr. 391 din 07.10.2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indernruzatiei pentru

fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din DUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor ,?i

altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum ,?i

a modelului acestora, publicatln M.O. nr. 972 din 12.10.2021
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