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Nr. 111 / 12 ianuarie 2021 
1. Aprobarea prelungirii perioadei de suspendare temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică, 

acestea desfăşurându-se online (scenariul 3) în toată universitatea, începând cu data de 16.01.2021 şi până la 
21.02.2021, cu reevaluarea situaţiei la expirarea intervalului 

               Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

2. Informare privind pregătirea semestrului II în conformitate cu scenariul de funcţionare al universităţii în anul 
universitar 2020/2021 (HSU 1226/10.09.2020)  
      Implementare: Prorector didactic, decani 

  

3. Aprobarea calendarului pentru evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master 
      Implementare: Prorector didactic, decani 

  

4. Aprobarea planurilor de învăţământ ale Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic pentru promoţia 
care începe în anul universitar 2021/2022 
       Implementare: Prorector didactic, DSPP 

  

5. Informare privind deschiderea aplicaţiei din SINU pentru introducerea planurilor de învăţământ pentru promoţia care 
începe în anul universitar 2021/2022 
       Implementare: Prorector didactic, SINU, decani 

  

6. Aprobarea iniţierii procedurii de validare a calificării, înscriere în RNCIS şi demararea procedurilor de acreditare 
ARACIS a programului de studii universitare de licenţă „Inginerie Mecanică (în limba franceză)” în domeniul 
Inginerie Mecanică, în cadrul Facultăţii ARMM 
        Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea ARMM, trimis la Senat 

  

7. Aprobarea propunerii de înlocuire a domnului conf.dr.ing. Lucian Butnar, cu domnul conf.dr.ing. Olivian Chiver în 
Comisia de Etică a UTCN 
        Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

  

8. Aprobarea intrării în lichidare începând cu anul universitar 2021/2022 a programelor de master „Procesare 
avansată, management şi calitate în ingineria materialelor – la Zalău” şi „Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor 
– la Bistriţa” de la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 
         Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

9. Aprobarea prelungirii termenului de plată a obligaţiilor financiare restante ale studenţilor în perioada 12.01-
14.01.2021 
          Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Biroul de taxe 

 

10. Informare privind situaţia înscrierilor la concursurile pe posturi didactice aflate în curs de desfăşurare 
         Implementare: Prorector didactic 

 

11. Informare privind propunerile de modificare a Regulamentului de admitere la ciclurile de licenţă şi master 
2021/2022   

               Implementare: Prorector didactic, Biroul de Admitere, decani 
  

12. Aprobarea “Regulamentului privind înființarea, sprijinirea și monitorizarea spin-off-urilor în cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca” 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, trimis la Senat 

  

13. Aprobarea, începând cu data de 1 ianuarie 2021, a plăţii din finanţarea de bază pentru întreţinerea la Complexul de 
Nataţie al UTCN  

               Implementare: Direcţia financiar-contabilă 

 

14. Aprobarea depunerii Cererii de finanţare cu titlul „Consolidarea capacităţii UTCN în vederea gestionării situaţiei de 
pandemie generate de virusul SARS-Cov-2” şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului   

                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, CTFS, Direcţia financiar- 
                                       contabilă 
 

15. Aprobarea Procedurii Operaţionale “Iniţierea unui program de formare postuniversitar cu certificat ME”  
                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, DECIDFR 
 
 



16. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  
                Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

17. Aprobarea derulării prin DECIDFR a programului de formare şi dezvoltare continuă “Metode moderne de proiectare 
a drumurilor”  

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
  

18. Informare privind corecturile care se pot solicita pentru citările care nu sunt contorizate în Web of Science 
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

19. Informare privind clasificarea universităţilor în rankinguri internaţionale şi aprobarea demarării procedurilor pentru 
includerea UTCN în Round University Ranking (RUR) 

               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

 
 


