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Nr. 98 / 07 iulie 2020 
1. Aprobarea solicitărilor de menţinere a calităţii de titular în UTCN şi a celor de prelungire a calităţii de titular în UTCN 

pentru anul universitar 2020/2021  
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
A  

2. Aprobarea acordării salariilor diferenţiate de care a beneficiat personalul UTCN în perioada 1.03.2020- 31.05.2020, 
în aceleaşi procente pentru perioada 1.06.2020-31.08.2020 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

3. Aprobarea calendarului preliminar pentru întocmirea statelor de funcţii pentru anul universitar 2020/2021 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

4. Aprobarea demarării procedurilor pentru derularea unui nou program postuniversitar de perfectionare: Tehnologii 
educaționale și instrumente IT&C suport pentru învățământul universitar”; 

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 

 

5. Aprobarea comisiei de finalizare a studiilor şi a comisiei de contestaţii pentru Programul pregătitor de limba română 
pentru cetăţeni straini; 

                Implementare: : Prorector relaţii internaţionale 
 

6. Aprobarea contractului de studii pentru bursierii statului român (licenţă) şi a contractului de studii pentru studenţii 
non-EU pe cont propriu valutar (licenţă) în limba română şi engleză 

                Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI 
 

7. Aprobarea Procedurii operaţionale de derulare a mobilităţilor Erasmus 
               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, Biroul Erasmus 
 

8. Informare privind platforma online pentru admiterea la ciclul de studii de doctorat 
               Implementare: Director CSUD 
 

9. Informare privind persoanele care au cont de acces pe platforma TURNITIN pentru verificarea lucrărilor de 
finalizare a studiilor 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 

 

10. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectelor pe fonduri structurale 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

11. Aprobarea contractării proiectului "Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii universitare- 
reabilitare şi recompartimentare atelier şcoală" (Dorobanţilor); 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

12. Aprobarea Procedurii operaţionale „Desfăşurarea activităţilor de cazare la Casa de oaspeţi din cadrul complexului 
de nataţie al UTCN”;  

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, DGA 
 

13. Aprobarea Procedurii operaţionale “Eliberarea legitimaţiilor de acces la Complexul de nataţie al UTCN”; 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, DGA 
 

14. Aprobarea Instrucţiunilor de lucru pentru înregistrarea, susţinerea şi arhivarea lucrărilor pentru finalizarea studiilor 
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

15. Aprobarea Regulamentului pentru selectarea cadrelor didactice asociate în UTCN 
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

16. Aprobarea modificărilor la Procedura operaţională  “verificarea anti-plagiat a lucrărilor de finalizarea a studiilor în 
UTCN” 

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

17. Aprobarea Calendarului reluării desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

18. Aprobarea plăţii obligaţiilor financiare ale studenţilor pentru sesiunea de toamnă până în 28 august 2020;  
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Direcţia financiar-contabilă 
 



19. Aprobarea valorii totale şi a contribuţiei UTCN pentru proiectul “Increasing energy efficiency in municipal buildings 
by using PV system solutions” 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, Direcţia Financiar – 
                                       contabilă 
 

20. Aprobarea cererii de împrumut pentru proiectul “Cloud Cercetare UTCN – CLOUDUT” în vederea realizării 
obiectivelor din anul 2020 – cu returnare la plata primei tranşe a proiectului 

               Implementare: Direcţia Financiar –contabilă, director proiect 
 

21. Informare privind stadiul admiterii online pe platforma dedicată 
               Implementare: Rector 
 

22. Informare privind Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării de confirmare a Rectorului UTCN  
               Implementare: Rector 
 

 

 


