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1. Premierea studenţilor care au obţinut locul I la “Concursul internaţional EBEC 2017: Team Design Category, 

Czech Republic”   
     Implementare: Rector 
     Anexa 1 

 

2. Prezentarea problemelor şi a acţiunilor care urmează a fi întreprinse prin Departamentul de Asigurare a Calităţii în 
vederea pregătirii evaluării instituţionale din anul universitar 2017/2018         
     Implementare: director DAC, facultăţi     

 

3. Aprobarea programelor care urmează a intra în evaluare ARACIS în anul universitar 2017/2018     
     Implementare: prorector didactic, director DAC, decani, trimis la Senat 
     Anexa 2 

 

4. Informare privind termenele pentru completarea fişelor postului, a planurilor de învăţământ şi a evaluării cadrelor 
didactice de către studenţi  
     Implementare: prorector didactic, decani, DAC   

 

5. Aprobarea “Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică” 
     Implementare: prorector didactic, director DSPP, trimis la Senat 
     Anexa 3 

 

6. Informare privind scoaterea la concurs a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată şi determinată 
     Implementare: prorector didactic, decani 

 

7. Aprobarea “Planului operaţional al Biroului Consiliului de Administraţie pentru anul universitar 2017/2018” 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
     Anexa 4 

 

8. Aprobarea acordării de granturi suport pentru publicaţii 2017 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică  
     Anexa 5 

 

9. Aprobarea acordării de tichete de masă aferente lunii septembrie 2017 pentru întreg personalul UTCN 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 
     Anexa 6 

 

10. Aprobarea tarifelor pentru orele didactice prestate în sistem de plata cu ora pentru anul universitar 2017/2018 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 
     Anexa 7 

 

11. Aprobarea machetei pentru raportarea orarului activităţilor cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă nr.53 din 4 august 2017 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, directori departamente 

 

12. Aprobarea nivelului îndemnizaţiei de mentor pentru cadrele didactice care asigură pregătirea pedagogică a 
studenţilor  
     Implementare: DSPP, DRU 
     Anexa 8 

 

13. Aprobarea alocării numărului de gradaţii de merit scoase la concurs pentru anul universitar 2017/2018 
     Implementare: DRU 
     Anexa 9 
     Anexa 10 

 

14. Aprobarea unor liste de cadre didactice asociate  pentru anul universitar 2017/2018 la DECIDFR     
             Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, DRU 
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15. Avizarea solicitării doamnei conf.dr.ing. Mirela Coman de la Facultatea de Inginerie CUNBM de a presta ore 
didactice la USAMV Cluj-Napoca        

              Implementare: prorector CUNBM, trimis la Senat     
 

 

 


