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1. Aprobarea prin vot electronic în data de 22.03.2018 a posturilor didactice care urmează a fi scoase la concurs 

pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 (perioadă determinată şi nedetrminată) 
             Implementare: Prorector didactic,decani, trimis la MEN 
             Anexa 1.1 
             Anexa 1.2 
 

2. Aprobarea “Metodologiei de organizare și desfășurare a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini” 
             Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 
             Anexa 2 
 

3. Aprobarea “Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizarea a anului pregătitor de limba 
română pentru cetățenii străini” 
   Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 
   Anexa 3 

 

4. Informare privind festivitatea absolventului 2018 
            Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

5. Aprobarea unor măsuri privind salarizarea personalului din UTCN începând cu data de 01.03.2018 
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia Financiar Contabilă 
     Anexa 4 

 

6. Aprobarea solicitării sindicatelor din UTCN pentru acordarea unor ajutoare sociale cu ocazia sărbătorilor de Paşte 
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar Contabilă 

 

7. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea departamentului ALUMNI al universităţii” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
              Anexa 5 
 

8. Aprobarea “Procedurii operaţionale privind activitatea de colectare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor privind 
monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” 

              Implementare: Prorector didactic, Departament Acte de studii, CECOC 
              Anexa 6 
 

9. Aprobarea solicitării Universităţii din Petroşani de a susţine examenul de finalizare a studiilor la programul 
“Matematică-Informatică” la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

              Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Ştiinţe, trimis la Senat 
 

10. Informare privind introducerea cursului de “Etică şi integritate academică” în planurile de învăţământ 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
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