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Nr. 110 / 15 decembrie 2020 
1. Aprobarea granturilor suport pentru articole şi publicaţii pe anul 2020  
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

2. Aprobarea criteriilor pentru  acordarea de granturi suport în vederea creșterii calității cercetării științifice avansate în 
UTCN  

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
  

3. Lansarea în dezbatere publică a “Regulamentului privind înființarea, sprijinirea și monitorizarea spin-off-urilor în 
cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca” 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 

  

4. Aprobarea comisiilor pentru verificarea gradului de îndeplinire a standardelor pentru concursurile pe posturi 
didactice scoase la concurs în anul universitar 2020/2021   

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

5. Informare privind încărcarea pe site-ul UTCN şi al MEC a fişelor posturilor didactice scoase la concurs   
                Implementare: Prorector didactic 
 

6. Informare privind solicitarea Facultăţii de Construcţii de Maşini pentru înfiinţarea unui nou program de studii de 
licență, începând cu anul universitar 2021-2022 intitulat “Informatică Aplicată în Inginerie Industrială”  

                Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea C.M., BAC 
 

7. Informare privind solicitarea Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică pentru înfiinţarea unui nou 
program de studii de licență, începând cu anul universitar 2021-2022 intitulat “Inginerie Mecanică – cu predare în 
limba franceză”  

                Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea A.R.M.M., BAC 
 

8. Aprobarea “Procedurii operaționale privind probele pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul de învăţământ 
preuniversitar” 

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

9. Aprobarea “Procedurii operaționale privind probele pentru obţinerea gradului didactic II în sistemul de învăţământ 
preuniversitar” 

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

10. Aprobarea solicitării privind resursele umane necesare implementării proiectului "Cadru strategic pentru adoptarea 
și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 –soluții pentru eficientizarea activității” 

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

11. Aprobarea decontării cheltuielilor efectuate în anul 2020 reprezentând investiţii efectuate la căminele studenţeşti din 
Complexul Observator şi Mărăşti din veniturile proprii ale UTCN  

               Implementare: Director economic 
 

12. Informare privind semnarea Contractului cu Banca Europeană de Investiţii 
               Implementare: Rector 
 

13. Informare privind repartizarea finanţării suplimentare pe ramuri de ştiinţă pe anul 2020 
               Implementare: Rector 
 

 
 


