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Nr. 116 / 09 martie 2021 
1. Aprobarea modificărilor la „Regulamentul 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, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea 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 
 

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 comisiilor de finalizare a studiilor pentru ciclul I şi ciclul II, aferente promoţiei 2020-2021  
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea modificării criteriilor de admitere la studii universitare de licenţă – fără concurs, pentru anul 2021 la 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

                Implementare: Prorector didactic, facultatea AC, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea iniţierii procedurilor de validare a calificării, înscriere în RNCIS şi demararea procedurilor de autorizare 
provizorie ARACIS a programului de studii universitare de masterat de tip profesional “Instalaţii pentru oraşe 
regenerative (în limba engleză)”, în domeniul Inginerie civilă şi instalaţii la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor  

               Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 

 

7. Aprobarea scenariilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice începând cu data de 27.03.2021 
               Implementare: Prorector didactic 
 

8. Aprobarea modalităţilor de încetare a afilierii unui conducător de doctorat la Şcoala Doctorală UTCN  
               Implementare: Director CSUD 
 

9. Aprobarea procedurii operaționale privind “prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate 
academică în cadrul IOSUD – UTCN” 

               Implementare: Director CSUD 
 

10. Aprobarea achitării din finanţarea de bază a costurilor privind evaluarea Școlii Doctorale UTCN și a domeniilor de 
studii universitare de doctorat din cadrul acesteia (taxa de evaluare a Şcolii Doctorale şi a domeniilor de studii 
universitare de doctorat şi serviciile de traducere în engleză a rapoartelor de evaluare) 
       Implementare: Director CSUD, Direcţia financiar-contabilă 

 

11. Aprobarea declanșării procedurilor de evaluare externă periodică a studiilor doctorale pentru școlile doctorale 
și domeniile de studii universitare de doctorat din UTCN 
       Implementare: Director CSUD 

 

12. Aprobarea asigurării pentru toţi angajaţii UTCN a câte unei măşti de protecţie pe zi, atâta timp cât sunt în vigoare 
măsurile preventive referitoare la purtarea obligatorie a măştii 
       Implementare: DGA 

 

 
 


