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Nr. 108 / 17 noiembrie 2020 
1. Aprobarea unor modificări în Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Biroului Juridic 
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 
 

2. Informare privind  finalizarea concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis la Senat 
  

3. Informare privind alocarea pe facultăţi a fondului de burse pentru semestrul I şi aprobarea sumei lunare alocate de 
UTCN din venituri proprii pentru bursele sociale din fonduri extrabugetare  

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

  

4. Aprobarea intrării în lichidare a programelor de studii de licenţă “Echipamente pentru procese industriale” şi 
“Inginerie minieră” de la Facultatea de Inginerie (CUNBM) începând cu anul universitar 2021/2022   

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

 

5. Informare privind necesitatea actualizării listei coordonatorilor ECTS la nivelul facultăților  
                Implementare: Prorector didactic, decani 
 

6. Informare privind demararea activităţilor specifice pentru admiterea 2021/2022 prin numirea comisiilor, actualizarea 
regulamentelor, a condiţiilor specifice etc. 

                Implementare: Prorector didactic, decani 

 

7. Aprobarea modalităţilor de menţinere pe posturi echivalente cu normă întreagă în UTCN pe perioada de 

sustenabilitate a proiectelor PCCDI – 2017 a noilor cercetători  
                Implementare: Prorector cercetare științifică și infrastructură informatică, DMCDI, DRU 
 

8. Aprobarea reînnoirii abonamentului anual cu firma Clarivate Analytics   
               Implementare: Prorector cercetare științifică și infrastructură informatică, DMCDI, Direcţia Financiar-Contabilă 
  

9. Aprobarea corectării unor erori materiale în statele de funcţii ale Departamentului de limbi moderne şi comunicare 
prin includerea unei grupe de studiu la Programul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini   

                Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DRU, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea ajustării numărului de credite pentru două programe postuniversitare de perfecţionare: „Program de 
perfecţionare antreprenorială” şi „Program de formare pentru orientare în carieră, comunicare, inovare şi creativitate 
şi dezvoltare competitivă” 

                Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

11. Informare privind rezultatele concursului desfăşurat pentru numirea directorilor şi directorilor adjuncţi ai extensiilor 
universitare ale UTCN    

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

 

12. Aprobarea „Planului operaţional al Biroului Consiliului de Administraţie” pentru perioada octombrie 2020-septembrie 
20121     

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

 

13. Aprobarea termenilor și condițiilor proiectului Contractului de Finanțare în valoare de 21.000.000 EUR ce urmează 
a fi încheiat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi BEI 

                Implementare: Rector, trimis la Senat 

 

14. Informare privind rezultatele concursului desfăşurat pentru numirea directorilor şi directorilor adjuncţi ai extensiilor 
universitare ale UTCN    

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

 

15. Aprobarea decontării cheltuielilor efectuate în anul 2020 pentru materiale şi servicii executate la cămine-cantine 
pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SarsCov2 din Fondul pentru finanţarea situaţiilor speciale alocat de MEC    

                Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Director economic 

 

 


