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Nr. 74 / 28 mai 2019 
1. Aprobarea repartizării pe facultăţi a cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile de licenţă şi master pentru anul universitar 

2019/2020 
              Implementare: Rector, facultăţi 
 

2. Aprobarea cuantumului cheltuielilor indirecte percepute de UTCN pe proiecte, a modului de constituire a fondului 
pentru susţinerea activităţilor de dezvoltare instituţională şi a fondurilor pentru susţinerea activităţilor de cercetare  
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DMCDI, Direcţia financiar-contabilă 

 

3. Aprobarea modificării unor comisii de verificare a standardelor minimale pentru candidaţii înscrişi la concursurile pe 
posturi didactice la Facultăţile de Litere şi CM 
     Implementare: Prorector didactic 

 

4. Informare privind situaţia întocmirii dosarelor RNCIS pentru programele de master 
              Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
 

5. Aprobarea sancţionării cu avertisment scris şi interzicerea pentru un an universitar de a presta ore didactice în regim 
de plata cu ora pentru domnul Constantin Marius, conform deciziei comisiei de analiză 

              Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea AC 
 

6. Aprobarea înlocuirii unei persoane în comisia de analiză propusă pentru analizarea aspectelor sesizate în adresa 
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare nr. 11.213/07.05.2019   

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea înfiinţării unui nou program de master „Managementul proiectelor tehnice”, în regim cu taxă, la Facultatea 
de Construcţii de Maşini 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
 

8. Informare privind procesul de raportare la CNFIS a producţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din UTCN 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

9. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu Banca Transilvania pentru clădirea de pe strada Bariţiu nr. 8 şi 
renegocierea contractului de către aceeaşi comisie care a fost numită pentru negocierea şi achiziţia imobilului 

              Implementare: Director CSUD 
 

10. Informare privind lista tuturor sumelor repartizate pe facultăţi pentru echipamente, servicii, conferinţe, stagii în cadrul 
proiectului institutional “ExNanoMat”; 

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, director proiect 
 

 


