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Nr. 114 / 11 februarie şi 16 februarie 2021 
11 februarie 2021 – vot electronic 

1. Aprobarea rezultatelor concursului desfăşurat pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată şi 
determinată 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
A  

2. Aprobarea îndreptării unor erori materiale în Statele de Funcţii (Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Inginerie) 
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea achitării din finanţarea de bază a cotizaţiei de membru al Asoc. ANELIS Plus pe anul 2021 în sumă de 
15.000 lei şi a contribuţiei pentru anul V de implementare în sumă de 180.000 lei 

              Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă 
 

4. Aprobarea solicitării studentei Elvira Elena Morlovea (Dragomir) pentru o sesiune deschisă, în vederea finalizării 
examenelor restante aferente semestrului I (din motive medicale, fiind internată în spital) 

               Implementare: Prorector CUNBM 

 

16 februarie 2021 – online 

5. Aprobarea, alocării pentru semestrul I al anului financiar 2021, din fondul de susținere a cercetării la nivel de 
facultate (FSCF), fondul de susținere a cercetării la nivel de departament (FSCD) și fondul de susținere a cercetării 
la nivel de director de proiect/grant/contract (FSCP) a sumei de 1,000,000 lei pentru susținerea activităților de 
cercetare. 

                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

6. Aprobarea calendarului detaliat al admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2021/2022 
                Implementare: Prorector didactic, Biroul Admitere 
 

7. Aprobarea îndreptării unor erori materiale la statele de funcţii (facultatea ARMM)  
               Implementare: Prorector didactic, facultatea ARMM, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea unor modificări ale planurilor de învăţământ (facultatea Inginerie Electrică)  
               Implementare: Prorector didactic, FIE, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea documentelor de răspuns la adresa Senatului universitar nr. 56/04.02.2021 cu privire la sesizarea 
domnului lector dr. Mihai Octavian NAGHIU şi a adresei Senatului universitar nr. 42/28.01.2021 

               Implementare:Rector,  Prorector didactic, trimis la Senat 

 

10. Respingerea solicitării Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului referitoare la comasarea pentru anii 
terminali, în primele 7 săptămâni a tuturor activităţilor didactice din semestrul II, urmate de 7 săptămâni pentru 
practică şi elaborarea lucrării de licenţă  

               Implementare: Biroul Consiliului de Administraţie 
 

11. Solicitarea transmiterii spre prorectoratul didactic a comisiilor pentru finalizarea studiilor 
               Implementare: Prorector didactic,  facultăţi 
 

12. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă din 
cadrul UTCN 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului de Protecția Muncii, a Mediului și Prevenirea 
Situațiilor de Urgență (BPMMPSU) 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

14. Aprobarea Acordului de asociere în vederea participării la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea 
contractului/acordului cadru Achiziţia de servicii de expertiză (pe loturi) în cadrul proiectului “Creşterea coerenţei 
cadrului normativ şi a eficienţei reglementărilor tehnice în domeniul construcţiilor” 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

15. Informare privind lansarea Innovation Labs 2021 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 



 
16. Informare privind procesul de selecţie a studenţilor care urmează a efectua mobilităţi în cadrul EUt+  
               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, facultăţi 
 

17. Solicitare de transmitere spre Rectorat a calendarului de evenimente ce se preconizează a fi derulate la nivelul 
fiecărei facultăţi în anul 2021  

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

18. Aprobarea calendarului pentru evaluarea studiilor universitare de doctorat 
               Implementare: Director CSUD 
 

19. Aprobarea comisiei de verificare a gradului de îndeplinire a standardelor de abilitare (conform criteriilor în vigoare) 
realizat de conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale UTCN 

               Implementare: Director CSUD 
 

20. Aprobarea responsabililor care răspund direct de procesul de evaluare a domeniilor universitare de doctorat 
               Implementare: Director CSUD 
 

21. Aprobarea unor excluderi din căminele UTCN ca urmare a neplăţii obligaţiilor financiare 
               Implementare: DGA 
 

 
 


