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1. Aprobarea „Fişei de post – cadru, anexă la Contractul individual de muncă”  
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Directori de departamente 
 

2. Aprobarea reducerilor de taxe pentru anul universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Prorector didactic, SINU, facultăţi 
 

3. Aprobarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic din UTCN care se scot la concurs pentru anul universitar 
2018/2019  

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

4. Aprobarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din UTCN care se scot la concurs pentru anul 
universitar 2018/2019  

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

5. Aprobarea suplimentării fondurilor din finanţarea de bază alocate pentru rechizite şi obiecte de inventar şi 
repartizarea lor pe facultăţi 

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă, facultăţi 
 

6. Aprobarea demarării procedurilor pentru acreditarea programelor postuniversitare „ Bazele securităţii cibernetice” 
şi „Securitate cibernetică avansată” (coordonator Conf.dr.ing. Adrian Coleșa) derulate prin DECIDFR 

             Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea demarării procedurilor pentru fondarea în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
a „Centrului Român de Studii Avansate în Securitate Informatică”  

             Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică 
 

8. Informare privind scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru semestrul II al anului universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector didactic, decani 
 

9. Aprobarea unor cadre didactice asociate pentru anul universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector didactic, Prorector relaţii internaţionale, DRU, decani 
 

10. Aprobarea corectării unor erori materiale în statele de funcţii pentru anul universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector didactic, DRU, decani 
 

11. Aprobarea cuantumului burselor pentru anul universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

12. Aprobarea unor modificări în „Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi”, referitoare la protecţia 
datelor cu caracter personal  

             Implementare: Prorector didactic, Biroul Protecţia Datelor cu Caracter Personal, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea programelor de licenţă care urmează a intra în evaluare ARACIS în anul 2019  
             Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
 

14. Informare referitoare la necesitatea revizuirii „Regulamentului ECTS” şi propunerea de constituire în acest sens a 
unei echipe mixte din partea Consiliului de Administraţie, Senatului şi a organizaţiilor studenţeşti  

             Implementare: Prorector didactic, Senat, decani, organizaţii studenţeşti  
 

15. Aprobarea „Procedurii Operaţionale prinind desfăşurarea misiunilor de audit” 
             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

16. Informare privind actualizarea „Planului operaţional” pentru anul universitar 2018/2019 
             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

 


