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Nr. 81 / 08 octombrie 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 26.09.2019 a propunerii ca solicitările de echivalare a studiilor şi trecere în an 

superior a candidaţilor admişi la ciclurile de licenţă şi master să se aprobe doar după achitarea tuturor taxelor 
restante faţă de UTCN  

              Implementare: Facultăţi, Departamentul Informatic, Biroul de taxe 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 2.10.2019 a propunerii ca redobândirea statutului de student în UTCN să se 
poată face doar după achitarea tuturor obligaţiilor financiare scadente în momentul ieşirii din sistem (pentru studenţii 
care au ieşit din sistem începând cu anul univ 2016/2017) 

              Implementare: Facultăţi, Departamentul Informatic, Biroul de taxe 
 

3. Aprobarea prin vot electronic în data de 2.10.2019 a Metodologiei de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului 
„Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – 
ANTREDOC”, cod SMIS 123927 

              Implementare: Director CSUD 
 

4. Aprobarea prin vot electronic în data de 2.10.2019 a Procedurii de selecţie a candidaţilor pentru programul 
postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD-UTCN 

              Implementare: Director CSUD 
 

5. Aprobarea prin vot electronic în data de 2.10.2019 a Fişei de autoevaluare a rezultatelor ştiinţifice 
              Implementare: Director CSUD 
 

6. Aprobarea numărului de gradaţii de merit care se scot la concurs pentru personalul didactic şi alocarea acestora pe 
facultăţi începând cu anul universitar 2019/2020 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU  
 

7. Aprobarea numărului de gradaţii de merit care se scot la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi alocarea 
acestora pe structuri începând cu anul universitar 2019/2020 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU  
 

8. Aprobarea suplimentării pentru anul financiar 2019 a fondurilor alocate facultăţilor din finanţarea de bază (pentru 
reparaţii, deplasări interne, participări la manifestări ştiinţifice externe, rechizite, obiecte de inventar, reparaţii 
echipamente) 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, facultăţi 
 

9. Aprobarea numirii unei comisii de cercetare disciplinară pentru nerespectarea regulamentelor UTCN de către 
ş.l.dr.ing. Mihaela Cistelecan 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

10. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate rămase neocupate în urma admiterii şi la anii superiori 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU 
 

11. Aprobarea modificării planului de învăţământ la programul SISCO derulat prin DECIDFR ca urmare a unui ordin al 
MEN 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

12. Aprobarea unui cadru didactic asociat pentru programul „Informatică aplicată” derulat prin DECIDFR 
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
 

13. Aprobarea cuantumului de 15% pentru regia cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice 
              Implementare: Prorector CUNBM 
 

14. Aprobarea schimbării denumirii Facultăţii de Instalaţii în „Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor” 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea cuantumului burselor pentru anul universitar 2019/2020 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

16. Informare privind scoaterea la concurs a posturilor didactice în semestrul I al anului universitar 2019/2020 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 



17. Informări privind probleme curente: semnarea contractelor de studii şi a contractelor disciplinelor, activitatea tutorilor 
de an privind consilierea studenţilor, modificarea prin Ordin MEN a regulamentelor ECTS 

              Implementare: Prorector didactic 
 

18. Aprobarea solicitării ca la dosarul de înscriere la concursurile organizate în UTCN pentru ocuparea posturilor 
didactice auxiliare şi nedidactice, candidaţii să depună obligatoriu o adeverinţă medicală eliberată de către un medic 
de medicina muncii 

              Implementare: DRU 
 

19. Aprobarea conduitei faţă de adresa de e-mail „everyone”, respectiv de utilizare exclusiv pentru comunicări 
instituţionale 

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Centrul de Comunicaţii 
 

20. Informare privind lansarea concursului „cea mai bună grupă din fiecare facultate” şi „cea mai bună grupă din 
universitate”  

              Implementare: Rector 
 

21. Informare privind înfiinţarea în cadrul DECIDFR a unei structuri „Campus virtual”  
              Implementare: Rector 
 

22. Informare privind problemele abordate în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor desfăsurat în zilele de 3-5 octombrie  
              Implementare: Rector 
 

23. Informare privind chestionarul care urmează a fi distribuit studenţilor referitor la Regulamentul de burse al UTCN 
              Implementare: student reprezentant în CA 
 

24. Aprobarea suplimentării resurselor 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 
 

 


