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29 septembrie 2021  

1. Discuţii referitoare la problemele generate de pandemia cu SARS-CoV-2 în contextul începerii anului universitar în 
regim on-site şi aprobarea numirii unei comisii mixte CA/Senat care să elaboreze normele proprii ale UTCN prin care 
să reglementeze măsurile complementare faţă de cele prevăzute în ordinul comun ME si MS pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

               Implementare: Rector, decani, DGA 
 

2. Aprobarea listelor cu cadrele didactice asociate pentru anul universitar 2021/2022 
              Implementare: prorector didactic, decani 
 

3. Informare privind concursurile pe posturi didactice din semestrul I al anului univ. 2021/2022 
                Implementare: Prorector didactic 
 

4. Aprobarea contractelor de studii pentru studenţii internaţionali şi bursierii statului român 
                Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

5. Informare privind termenul de postare pe site-urile facultăţilor a fişelor disciplinelor şi a planurilor de învăţământ  
               Implementare: Prorector didactic, decani,  
 

6. Informare privind termenele de finalizare a procedurii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi pentru anul 
universitar 2020/2021  

               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

7. Informare privind pregătirea calendarelor pentru acreditarea programelor de studii de licenţă şi a domeniilor de 
master scadente    

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

8. Informare privind noua aplicaţie pentru vizualizarea materialelor bibliografice online  
               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

9. Informare privind pregătirea lansării procedurii pentru atribuirea gradaţiilor de merit 
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

01 octombrie 2021  

10. Discuţii referitoare la modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice în contextul pandemic 
               Implementare: Consiliul de Administraţie 
 

04 octombrie 2021 

11. Aprobarea Planului de măsuri privind desfăsurarea activităţilor în cadrul UTCN pentru prevenirea infectării cu  virusul 
SARS-CoV-2 

               Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

12. Discuţii referitoare la suspendarea temporară a cursurilor cu prezenţa fizică a studenţilor 
              Implementare: Consiliul de Administraţie 
 

05 octombrie 2021  

13. Aprobarea suspendării temporare a cursurilor cu prezenţa fizică a studenţilor 
                Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

14. Aprobarea repartizării gradaţiilor de merit pentru personalul didactic pe anul univ. 2021/2022 
                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

15. Aprobarea repartizării gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar pe anul univ. 2021/2022 
                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

16. Aprobarea unor hotărâri referitoare la anumite prevederi salariale 
                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

 
 


