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Nr. 72 / 9 aprilie 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 25.03.2019 a posturilor propuse a fi scoase la concurs în sem. II al anului 

universitar 2018/2019 pe perioadă determinată şi nedeterminată  
              Implementare: CA, facultăţi, trimise la MEN 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 25.03.2019 a comisiilor de finalizare a studiilor pentru absolvenţii 2018/2019  
              Implementare: CA, facultăţi, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea calculului gradaţiei de merit de care beneficiază angajaţii UTCN ca procent de 25% din salariul de bază 
deţinut în luna în care se plătesc drepturile salariale 
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

4. Aprobarea salariilor diferenţiate din venituri proprii pentru perioada 01 martie 2019 – 29 februarie 2020 pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic conform propunerilor primite de la toate structurile din UTCN 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

5. Aprobarea sumelor alocate pe facultăţi pentru anul financiar 2019 pentru efectuarea unor cheltuieli dedicate 
proceselor didactice şi de cercetare (echipamente, reparaţii, deplasări interne, participări la manifestări ştiinţifice 
externe, rechizite, obiecte de inventar, reparaţii echipamente).  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

6. Aprobarea granturilor suport oferite pentru publicaţii în reviste indexate ISI cu factor de impact 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

7. Aprobarea unor modificări a planurilor de învăţământ pentru 7 programe postuniversitare derulate prin DECIDFR. 
              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

8. Aprobarea încheierii unui protocol între UTCN şi Universitatea Transilvania din Braşov în vederea organizării 
examenului de finalizare a studiilor de licenţă pentru specializarea „Managementul energiei” pentru absolventa 
Boştină Elena-Ramona, promoţia 2015 a Facultăţii de Inginerie ectrică şi ştiinţa calculatoarelor din cadrul Universităţii 
Transilvania Braşov. 

              Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Inginerie Electrică, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea modificării domeniului (din Ingineria mediului în Ştiinţe inginereşti aplicate) pentru programul de master 
„Sisteme poligrafice sustenabile”, ca urmare a recomandărilor ARACIS 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea IMM, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea modificării unor planuri de învăţământ la Facultatea de Inginerie şi la Facultatea de Construcţii de Maşini 
              Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
 

11. Informare privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  
             Implementare: Prorector didactic 
 

12. Aprobarea trecerii pe cheltuiala UTCN a 2 debite anulate prin sentinţe judecătoreşti şi a 2 furnizori care au intrat în 
prescripţie conform codului civil 

              Implementare: Director economic 
 

 


