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Nr. 112 / 19 ianuarie 2021 
1. Aprobarea contestaţiilor depuse în termen la concursurile pe posturi didactice aflate în desfăşurare 
               Implementare: Prorector didactic, trimise la Biroul juridic 
 

2. Aprobarea înlocuirii unui membru supleant în comisia de soluţionare a contestaţiilor la unul din posturile scoase la 
concurs la Facultatea de Litere, ca urmare a unei situaţii de incompatibilitate cu candidatul înscris la concurs  
      Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

  

3. Aprobarea unor modificări ale Regulamentelor de admitere la studiile universitare de licenţă şi master 
      Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

  

4. Aprobarea schimbării denumirii Facultăţii de „Construcţii de Maşini”, în „Inginerie Industrială, Robotică şi 
Management” 
       Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

  

5. Aprobarea unor comisii de la DSPP pentru admitere, finalizarea studiilor, precum şi a mentorilor de practică 
pedagogică 
       Implementare: Prorector didactic, DSPP 

  

6. Discuţii cu privire la Hotărârea Biroului Consiliului Facultăţii de Automatică şi Calculatoare referitoare la scenariul de 
funcţionare pentru semestrul II al anului univ. 2020/2021 
        Implementare: Prorector didactic, decan Fac. AC 

  

7. Aprobarea acordării de salarii diferenţiate din VP pentru lunile ianuarie şi februarie 
        Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU 

  

8. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor în afara organigramei pentru proiectul "Cadru   strategic   pentru 
adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea 
activității” 
         Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 

 

9. Aprobarea modificărilor operate în „Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UTCN”, respectiv „Metodologia 
de autoevaluare a activității Şcolii Doctorale a UTCN” ca urmare a reglementărilor legislative apărute în 2020         
          Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 

 

10. Aprobarea returnării taxei de susţinere a abilitării pentru candidații la abilitare, angajați în cadrul UTCN, după 
obţinerea atestatului de abilitare confirmat de CNATCDU, afilierea la Şcoala doctorală UTCN şi înmatricularea a 
minim un doctorand 
         Implementare: Director CSUD, Direcţia financiar-contabilă 

 

11. Informare privind constituirea la nivelul UTCN a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
               Implementare: DGA 
  

12. Informare privind procedura de înscriere pe platforma de vaccinare împotriva Covid-19 
               Implementare: Rector 

  

13. Aprobarea modalităţii de decontare din finanţarea de bază a taxelor de reînnoire pentru membrii IEEE  
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 

 

 
 


