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1. Având în vedere că UTCN doreşte să propună spre finanţare proiectul intitulat "Competenţe antreprenoriale şi 

cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale şi postdoctorale" din cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman şi datorită calendarului strâns de analiză şi selecţie, în vederea depunerii la termen a 
propunerii de proiect, în conformitate cu prevederile cuprinse în Ghid, s-au aprobat, prin vot electronic, în data de 
21.06.2018: 

• Metodologia de selecţie a partenerilor.  

• Programul POSTDOCTORAL de cercetare avansata din cadrul IOSUD-UTCN 
             Implementare: Director CSUD 
             Anexa 1 
             Anexa 2 
 

2. Aprobarea (cu o abţinere) a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular în UTCN 
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

3. Aprobarea (cu o abţinere) a solicitărilor de prelungire a calităţii de titular în UTCN 
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

4. Aprobarea acordării alocaţiei de hrană pe luna iunie pentru personalul nedidactic  
    Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
    Anexa 3 

 

5. Lansarea în dezbatere a “Regulamentului privind salarizarea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene 
nerambursabile” 

             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
             Anexa 4 
 

6. Lansarea în dezbatere a “Metodologiei privind încheierea acordurilor în cotutelă” 
             Implementare: Director CSUD 
             Anexa 5 
 

7. Aprobarea comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură pentru selecţia partenerilor în proiectul de 
doctorat/postdoctorat   
    Implementare: Director CSUD 

 

8. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru ciclurile de licenţă şi master   
             Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi, trimis la Senat 
 

9. Informare privind stadiul înscrierii în RNCIS a programelor de studii 
              Implementare: Prorector didactic 
 

10. Prezentarea noului reprezentant ales al studenţilor în Consiliul de Administraţie 
              Implementare: Rector 
 

11. Informare privind Ordinul MEN nr.3714/21.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare 
şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România publicat în M.O. nr.509/21.06.2018 
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