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13 august 2021 – vot electronic  

1. Aprobarea realocării de locuri între domenii în cadrul facultăţilor pentru admiterea la ciclul de licenţă  
               Implementare: Decani, SINU, Biroul de Admitere 
 

2. Aprobarea situaţiei provizorii (la data de 13 august 2021) a locurilor pentru concursul de admitere – sesiunea de 
toamnă – la ciclul de licenţă, urmând ca situaţia să fie actualizată dupa finalizarea confirmărilor  

              Implementare: Decani, Biroul de Admitere 
 

31 august 2021  

3. Discuţii privind modul de derulare al activităţilor didactice în anul universitar 2021/2022 
                Implementare: Rector, decani 
 

4. Prelungirea acordării salariilor diferențiate din venituri proprii ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru 
lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021 

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

5. Aprobarea locurilor pentru concursul de admitere – sesiunea de toamnă – la ciclurile de studii universitare de 
licenţă şi master 

               Implementare: Rector, decani, Biroul de Admitere 
 

6. Aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de susţinere a examenelor în sesiunea de toamnă pentru 
disciplinele elaborare/practică pentru proiectul de disertaţie/diplomă (anii terminali)  

               Implementare: Prorector didactic, decani, SINU, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

7. Prezentarea obiectivelor pentru întocmirea unor state de funcţii sustenabile pentru anul universitar 2021/2022 şi a 
calendarului de finalizare a statelor de funcţii  

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

 

8. Aprobarea solicitării Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei de a scoate la 
concursul de admitere din sesiunea de toamnă, noul program de master “Managementul proiectelor tehnice”  

               Implementare: Prorector didactic, decan IIRMP 
 

9. Informare privind prelungirea contractelor de muncă pentru asistenţii pe perioadă determinată 
               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

10. Solicitarea actualizării fişelor disciplinelor pe site-urile facultăţilor  
               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

11. Informare privind etapele care trebuie respectate, conform Regulamentului, pentru evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi pe anul universitar 2020/2021  

               Implementare: Prorector didactic, decani, directori de departamente 
 

12. Informare privind stadiul evaluării Şcolii doctorale şi a celor 14 domenii de doctorat din cadrul IOSUD UTCN 
               Implementare: Director Şcoală Doctorală 
 

13. Informare privind noua etapă de selecţie a grupului ţintă în cadrul Proiectului Antredoc 
               Implementare: Director Şcoală Doctorală 
 

 
 


