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Nr. 115 / 25 februarie şi 02 martie 2021 
25 februarie 2021 – vot electronic 

1. Aprobarea rezultatelor concursului organizat pentru atribuirea gradatiilor de merit personalului didactic auxiliar de la 
CUNBM 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 
A  

02 martie 2021 – online 

2. Aprobarea menţinerii drepturilor salariale acordate la nivelul UTCN în luna decembrie 2020 la acelaşi nivel şi cu 
începere din 1 martie 2021 

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

3. Solicitarea transmiterii spre Rectorat a posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs în semestrul II al anului 
universitar 2020/2021 

                Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

4. Aprobarea îndreptării unor erori materiale la statele de funcţii (Facultatea de Arhitectură şi Urbanism)  
               Implementare: Prorector didactic, Facultatea Arhitectură şi Urbanism, trimis la Senat 
 

5. Respingerea unor modificări ale planurilor de învăţământ propuse de DSPP pentru promoţii anterioare şi aprobarea 
rectificării acestora doar pentru promoţiile curente    

               Implementare: Prorector didactic, DSPP, trimis la Senat 
 

6. Lansarea în dezbatere a modificărilor aduse „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
finalizare a studiilor pentru ciclul I și II în UTCN (examene de licenţă/diplomă şi disertaţie) pentru anul universitar 
2020-2021” 

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

7. Aprobarea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenele de finalizare a studiilor pentru cele 3 sesiuni 
aferente anului universitar 2020/2021  

               Implementare: Prorector didactic 
 

8. Lansarea în dezbatere a modificărilor aduse „Procedurii operaţionale verificarea anti-plagiat a lucrărilor de finalizare 
a studiilor universitare de licență și master în cadrul UTCN”  

               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

9. Prezentarea situaţiei promovabilităţii studenţilor după sesiunea de restanţe din februarie 2021 
               Implementare: Prorector didactic 
 

10. Solicitarea transmiterii spre Rectorat a metodologiilor specifice ale facultăţilor pentru admiterea la ciclul de studii 
universitare de master şi a calendarelor aferente admiterii 
       Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

11. Aprobarea unei sesiuni excepționale de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licență și master), în regim 
cu taxă  
       Implementare: Prorector didactic, facultăţi, Departament informatic, Direcţia financiar-contabilă 

 

12. Aprobarea unei comisii de analiză a situaţiei de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare datorată neperezentării 
doamnei Mihaela Cistelecan la examenele din sesiunea de consultaţii şi restanţe 
       Implementare: Prorector didactic, Facultatea AC 

 

13. Prezentarea situaţiei pe facultăţi a evaluării cadrelor didactice de către studenţi, aflate în curs de desfăşurare 
        Implementare: Prorector didactic, facultăţi, studenţi 

 

14. Aprobarea solicitării privind resursele umane necesare implementării proiectului "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 
 

15. Aprobarea procedurii operaționale „Spălarea lenjeriei în cadrul spălătoriei UTCN” 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

 



16. Lansarea în dezbatere a procedurii operaționale privind “prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și 
integritate academică în cadrul IOSUD – UTCN” 

               Implementare: Director CSUD 
 

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

 
 


