
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 105 / 13 octombrie 2020 
2 octombrie 2020 – vot electronic 

1. Aprobarea redistribuirii între facultăţi a locurilor bugetate ramase neocupate la 1 octombrie 2020 
               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

6 octombrie 2020 – vot electronic 

2. Aprobarea abrogării pct. E – “Condiţii de suspendare a desfăşurării onsite a activităţilor didactice” din Hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr. 95/08.09.2020, respectiv Hotărârea Senatului Universitar nr. 1.226/10.09.2020 

               Implementare: Rector,  trimis la Senat 
  

3. Aprobarea modificărilor operate în formularul Contractului disciplinelor pentru licenţă şi master, respectiv în anexa 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, ca urmare a Notei nr. 260/DGIU/21.09.2020 a MEC 

               Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 

  

4. Aprobarea reprezentantului studenţilor în Comisia de Etică Universitară  
               Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 

 

13 octombrie 2020 – online 

5. Aprobarea alocării pe facultăţi şi servicii a locurilor pentru gradaţii de merit pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar  

                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

6. Prezentarea poziţiei Facultăţii de Automatică şi Calculatoare referitoare la demararea procedurilor pentru derularea 

programului postuniversitar “Automatizarea  proceselor  industriale” 

                Implementare: Prorector relaţii internaţionale 

 

7. Aprobarea modificării planului de învăţământ aferent programului postuniversitar de perfecţionare “CISCO – 
Electronică şi Telecomunicaţii” 

                Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea unei modificări a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice  
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis la Senat 
  

9. Aprobarea calendarului de întocmire a planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022   
                Implementare: Prorector didactic 
 

10. Aprobarea cuantumului burselor pentru anul univ. 2020/2021  
                Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

11. Informare privind accesul studenţilor online la contractul disciplinelor şi a termenului de predare a acestuia    
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU 

 

12. Informare privind raportarea lunară a activităţilor didactice susţinute online 
                Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

13. Aprobarea Strategiei UTCN pentru perioada 2020-2024    
                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

14. Aprobarea unei modificări a organigremei UTCN    
                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

15. Aprobarea Comisiei tehnice pentru depunerea şi monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri structurale 
                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 

 

16. Aprobarea înlocuirii unor membri ai Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în UTCN 

                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

17. Informare privind situaţia cazurilor confirmate de Covid-19 în UTCN 

                Implementare: DGA 
 

 


