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Nr. 78 / 4 septembrie 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 24 iulie 2019 a solicitării privind resursele umane necesare implementarii 

proiectului “Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic 
conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”; 

              Implementare: iniţiator proiect prof.dr.ing. Liviu Miclea 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 24 iulie 2019 a solicitării privind resursele umane necesare implementarii 
proiectului “Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale şi 
postdoctorale - ANTREDOC”; 

              Implementare: iniţiator proiect prof.dr.ing. Petru Dobra 
 

3. Aprobarea solicitării privind resursele umane necesare implementarii proiectului “Danube Chance 2.0 – Embracing 
failure to facilite second-chance entrepreneurship in the Danube region”; 

              Implementare: iniţiator proiect conf.dr.ing. Mihai Dragomir 
 

4. Respingerea variantei de partaj propusă de coproprietară în cadrul şedinţei de negociere a ieşirii din indiviziune pe 
cale amiabilă din 24.07.2019 şi aprobarea menţinerii propunerii de ieşire din indiviziune în conformitate cu varianta 
propusă pe cale amiabilă, comunicată coproprietarei prin adresa nr. 18.340/08.07.2019 şi prezentată în şedinţa din 
24.07.2019  
     Implementare: Biroul juridic 

 

5. Aprobarea unei propuneri de modifcare a „Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante în UTCN”  

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

6. Solicitarea de completare a informaţiilor transmise de domnul prof.dr.ing. Dorin Isoc prin adresa nr. 
19.111/22.07.2019 referitoare la invenţia „profesor virtual” 

               Implementare: Consiliul de Administraţie 
 

7. Aprobarea unor modificări ale planului de învăţământ la programul de licenţă „Biologie” pentru promoţia care începe 
în anul universitar 2020-2021, ca urmare a observaţiilor făcute de comisia ARACIS 

              Implementare: Facultatea de Ştiinţe, BAC 
 

8. Aprobarea prelungirii contractelor de muncă pe perioadă determinată a unor asistenţi universitari  
              Implementare: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Litere, DRU 
 

9. Aprobarea rezervării postului pe perioada unui an universitar pentru doamna Bud Maria Crina, fiind în misiune în 
străinătate (lector în Canada) numită prin Ordin de ministru nr. 4560/29.07.2019. 

              Implementare: Facultatea de Litere, DRU 
 

10. Aprobarea detaşării pe un an universitar a domnului lector Nechita Marius la Seminarul Teologic Liceal Sfântul Iosif 
Mărturisitorul Baia Mare, unde ocupă funcţia de director 

              Implementare: Facultatea de Litere, DRU 
 

11. Aprobarea taxei pentru cursurile de AutoCAD 2 D şi 3D   
              Implementare: Centrul de instruire autorizat Autodesk 
 

12. Aprobarea suplimentării cu două locuri cu taxă la admiterea în ciclul de licenţă specializarea Chimie şi a transferului a 
două locuri bugetate de la specializarea Chimie la specializarea Informatică 
      Implementare: Facultatea de Ştiinţe, SINU, Biroul Admitere 

 

13. Aprobarea suplimentării cu 10 locuri bugetate (de la Facultatea IMM) şi 10 locuri cu taxă la admiterea în ciclul de 
licenţă la Facultatea de Construcţii 
      Implementare: Facultatea de Construcţii, SINU, Biroul Admitere 

 

 


