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Nr. 140 / 08 şi 22 februarie 2022 
08 februarie 2022 – vot electronic 

1. Aprobarea numirii pe posturi didactice și acordarea titlului universitar aferent pentru candidaţii reuşiţi la concursul 
desfăşurat în semestrul I al anului universitar 2021/2022, începând cu data de 01.03.2022   

             Implementare: prorector didactic, DRU 
 

22 februarie 2022 – online 

2. Aprobarea fondurilor alocate pentru majorările salariale din finanţarea de bază şi pentru salariile diferenţiate din 
veniturile proprii ale UTCN, precum şi a criteriilor de acordare a acestora 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, facultăţi 
 

3. Aprobarea unor modificări la 6 planuri de învăţământ aferente programelor postuniversitare de perfecţionare 
coordonate de către domnul prof.dr.ing. Adrian Pîslă 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

4. Informare privind întâlnirea care urmează a avea loc la UTCN în cadrul Consorţiului Eut+  
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

5. Informare privind rapoartele primite la prorectoratul didactic de la directorii de departamente în urma evaluării 
cadrelor didactice de către studenţi  

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

6. Informare privind termenul de transmitere la Rectorat a comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

7. Aprobarea modificărilor propuse la „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 
studiilor pentru ciclul I şi II în UTCN” 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea Raportului asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată şi 
nedeterminată scoase la concurs de către UTCN în semestrul I al anului universitar 2021/2022  

     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat  

 

9. Informare privind transmiterea spre Rectorat a propunerilor pentru posturi didactice care urmează a fi scoase la 
concurs în semestrul II al anului universitar 2021/2022  
      Implementare: Prorector didactic, facultăţi  

 

10. Lansarea în dezbatere a Structurii anului universitar 2022/2023 
               Implementare: Prorector didactic  

 

11. Aprobarea bugetului UTCN în cadrul proiectului cu Centrul pentru inovație digitală DIH4Society 2  

              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

12. Aprobarea tarifelor orientative practicate în cadrul laboratoarelor din UTCN 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

13.  Informare privind evenimente organizate în cadrul “lunii Emerson”  
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic  

 

14. Aprobarea modificărilor propuse în „Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de 
doctorat în UTCN”  

      Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea modificărilor propuse în „Procedura operaţională privind finalizarea studiilor de doctorat în cadrul 
IOSUD-UTCN” 

             Implementare: Director CSUD  

 

16. Aprobarea modificărilor propuse în „Procedura operaţională privind abilitarea în cadrul IOSUD-UTCN”  

             Implementare: Director CSUD  

 

 
 


