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1. Informare privind stadiul pregătirii documentelor pentru acreditarea IOSUD-UTCN şi a Şcolii doctorale pe toate 

domeniile de doctorat 
             Implementare: Rector, Director CSUD 
 

2. Informare privind implementarea aplicaţiei de registratură electronică în UTCN 
             Implementare: Rector 
 

3. Aprobarea „Metodologiei de autoevaluare a activităţii IOSUD-UTCN”   
             Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea „Metodologiei de autoevaluare a activităţii Şcolii doctorale UTCN”   
             Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea „Regulamentului Şcolii Doctorale a UTCN din cadrul IOSUD-UTCN”   
             Implementare: Director CSUD 
 

6. Aprobarea „Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnarea membrilor CSUD din cadrul IOSUD-UTCN”   
             Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea „Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a conducerii Şcolii Doctorale UTCN şi a 
Consiliilor de coordonare a programelor doctorale din cadrul IOSUD-UTCN”   

             Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea „Procedurii operaţionale privind finalizarea studiilor de doctorat în cadrul IOSUD-UTCN”   
             Implementare: Director CSUD 
 

9. Aprobarea modalităţii de acces a doctoranzilor la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine 
TURNITIN 

             Implementare: Şcoala doctorală, conducătorii de doctorat, Dep. de Informatică 
 

10. Aprobarea taxelor pentru participarea la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii 
PROINVENT 2019  

             Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, Biroul Imagine 
 

11. Aprobarea unor modificări la planurile de învăţământ ale programelor postuniversitare: „Bazele securităţii 
cibernetice”, „Securitate cibernetică avansată”, „Elemente de Radioterapie”, „Managementul Pieţelor de Energie” 

             Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, DECIDFR 
 

12. Aprobarea alocării pe facultăţi a fondurilor din finanţarea de bază pentru deplasări interne, rechizite şi obiecte de 
inventar pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019   

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
            Anexa 1 
 

13. Aprobarea modalităţii de decontare a indemnizaţiei de delegare şi a alocaţiei de cazare pentru deplasările în ţară, 
în interesul serviciului    

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
             Anexa 2 
 

14. Aprobarea acordării de granturi suport pentru lucrări publicate în reviste de prestigiu şi brevete obţinute, în 
vederea creşterii calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UTCN  

             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
             Anexa 3 
 

15. Aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Direcţiei de Infrastructură Informatică şi Comunicaţii  
             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

16. Aprobarea „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al UTCN” pe anul 2019  
             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, Compartiment 
                                     Management Universitar 
 

17. Aprobarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 
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licenţă în UTCN pentru anul universitar 2019/2020”   
             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

18. Aprobarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 
master în UTCN pentru anul universitar 2019/2020”   

             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

19. Aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020   
             Implementare: Rector, Prorector didactic, trimis la Senat 
 

20. Aprobarea calendarului pentru introducerea în SINU a planurilor de învăţământ pentru promoţia care începe în 
anul universitar 2019/2020   

             Implementare: Prorector didactic, facultăţi. SINU, BAC 
 

21. Informare privind stadiul de desfăşurare a concursurilor pe posturi didactice 
             Implementare: Prorector didactic 
 

22. Informare privind proiectul instituţional "Susţinerea excelenţei în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor şi 
materialelor avansate" şi aprobarea modalităţii de selecţie a participanţilor  

             Implementare: Rector, Echipa de management a proiectului 
 

 


