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1. Informare privind problemele sesizate în raportarea pentru platforma CNFIS a activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice   
               Implementare: Rector, director DMCDI 
 

2. Discuţii pe baza variantelor propuse pentru structura anului universitar 2021/2022 
 Implementare: Prorector didactic, decani 

 

3. Aprobarea modificării structurii unei discipline în planurile de învăţământ ale Facultăţii de Automatică şi 
Calculatoare 

               Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea AC, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 
               Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea desfăşurării în regim on-site a concursului de admitere la Facultăţile de Arhitectură şi Urbanism, 
Automatică şi Calculatoare, respectiv Inginerie la domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei precum şi a    
condiţiilor de acces în sălile de concurs pentru candidaţii care dau admitere în regim on-site   

                Implementare: Prorector didactic, Biroul de Admitere, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea comisiilor pentru concursurile de admitere la ciclurile de licenţă şi master 
               Implementare: Prorector didactic 

 

7. Informare privind modalitatea de predare a lucrărilor pentru examenele de finalizare a studiilor în format tipărit sau 
electronic în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, în conformitate cu regulamentele facultăţilor 

               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

8. Aprobarea modificărilor operate în Contractul de studii şi Contractul disciplinelor pentru anul universitar 2021/2022   
               Implementare: Prorector didactic, SINU 
 

9. Aprobarea/respingerea dosarelor depuse pentru menţinerea calităţii de titular, respectiv de prelungire a calităţii de 
titular în învăţământ şi/sau cercetare 
       Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

10. Aprobarea modalităţii de distribuire şi cheltuire a sumelor încasate din taxa de participare la simulare, respectiv taxa 
de admitere şi procesare în sesiunile de admitere licenţă şi master 
       Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 

 

11. Aprobarea Regulamentului de taxe pentru anul universitar 2021/2022 
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 

 

12. Informare privind oferta de reînnoire a licenţei pentru aplicaţia TURNITIN 
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă 

 

13. Aprobarea utilizării a 10% din finanţarea de bază alocată de Ministerul Educaţiei prin contractul instituţional pe anul 
2021 pentru cheltuieli de investiţii necesare bazei didactice şi de cercetare a universităţii 

               Implementare: Rector, Direcţia financiar-contabilă 

 

14. Aprobarea modalităţii de decontare a taxelor de publicare a articolelor, de participare şi deplasare la conferinţe 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă 

 

15. Aprobarea conferirii titlului de profesor onorific conducător de doctorat  
              Implementare: Director CSUD 
 

16. Aprobarea decontării din finanţarea de bază a cursurilor de perfecţionare pentru întreg personalul angajat în UTCN  

      Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 

 

17. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminelor și Cantinelor studențești ale UTCN 
               Implementare: Director General Administrativ, trimis la Senat 

 

18. Aprobarea Regulamentului Serviciului Social Cămine-Cantine, din cadrul Direcției Generale Administrative  
               Implementare: Director General Administrativ, trimis la Senat 

 

 



 
19. Informare privind concluzia comisiei de cercetare disciplinară constituită conform Hotărârii Senatului Universitar 

nr.1351/22.04.2021 
               Implementare: Prorector didactic 

 

 
 
 


