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Nr. 124 / 17 iunie, 29 iunie şi 1 iulie 2021 
17 iunie 2021  

1. Aprobarea structurii anului universitar 2021/2022  
               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea componenţei comisiei pentru evaluarea disciplinei „Susţinere examen de diplomă” pentru studenţii care 
au contractat această disciplină în cadrul mobilităţii din programul ERASMUS+  

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

29 iunie 2021  

3. Informare privind problemele abordate la Consiliul Naţional al Rectorilor din 25-27 iunie 2021 
                Implementare: Rector 
 

4. Aprobarea acordării salariilor diferențiate din venituri proprii ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru 
lunile iunie, iulie și august 2021 

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

5. Aprobarea modului de achitare a drepturilor salariale pentru lunile iulie, august și septembrie  
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

6. Aprobarea suplimentării bursei Erasmus cu suma de 200 Euro pentru deplasările sub formă de mobilitate, din 
fondul alocat de către Ministerul Educației din fondurile FSS, candidaților studenți care vor efectua o mobilitate de 
studiu sau plasament la una dintre universitățile din cadrul consorțiului EUt+ 

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

7. Aprobarea modificării denumirii programului postuniversitar „Ştiinţe” în „Ştiinţe naturale, biologice şi fizico-chimice” 
începând cu prima promoţie înmatriculată după obţinerea tuturor avizelor necesare 

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 

 

8. Aprobarea completării HCA nr. 126/17.11.2020 cu obligaţiile cercetătorilor angajaţi pe proiecte de tip PCCDI  PN-III-

P1-1.2-PCCDI-2017-1 care au fost menţinuţi pe post, precum şi ale directorilor şi responsabililor de 

proiect/subproiect 
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

9. Aprobarea intrării în lichidare a programului de licenţă “Echipamente pentru procese industriale” de la Facultatea de 
Ingineria Materialelor şi a Mediului 

               Implementare: Prorector didactic,  Facultatea IMM, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea înlocuirii reprezentantului Facultăţii ETTI în Comisia UTCN de echivalare a diplomelor la nivel 
licenţă/master pentru admiterea în anul universitar 2021/2022 

               Implementare: Prorector didactic, Facultatea ETTI 
 

11. Aprobarea listei candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată şi 
nedeterminată şi a avizelor Biroului Juridic  

               Implementare: Prorector didactic 
 

12. Aprobarea Procedurii Operaţionale „Cazarea în căminele studenţeşti” 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

13. Aprobarea tarifului pentru cazarea în căminele studenţeşti, în regim hotelier, pe durata vacanţelor, pentru 
manifestări culturale şi conferinţe   

               Implementare: Direcţia General Administrativă, Direcţia Financiar-Contabilă  
 

14. Aprobarea desfăşurării în regim onsite, în anul universitar 2021/2022 a tuturor activităţilor didactice din UTCN de la 
ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat – învăţământ cu frecvenţă -   

               Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea prioritizării plăţilor pentru lunile iulie-septembrie 2021, în vederea asigurării tuturor fondurilor necesare 
derulării activităţilor prevăzute în cadrul Contractelor de finanţare şi încadrarea în Bugetul aprobat pe trimestrul III  

               Implementare: Director economic 
 



16. Aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă din partea CWUR (Center for World University Rankings) 
pentru identificarea soluţiilor necesare creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale a universităţii 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

17. Informare privind finanţarea instituţională pe anul 2021    
               Implementare: Rector 
 

1 iulie 2021  

18. Analizarea contestaţiilor depuse la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată şi 
nedeterminată      

               Implementare: Prorector didactic 
 

19. Informare privind calendarul preliminar pentru elaborarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2021/2022  
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, facultăţi 
 

 
 


