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1. Discuţii şi puncte de vedere referitor la modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice începând din semestrul II 

al anului universitar 2020/2021; majoritatea au optat pentru prelungirea perioadei de suspendare temporară a 
activităților didactice care presupun prezența fizică, acestea desfășurându-se online în toată universitatea, până la 
sfârşitul lunii martie, cu reevaluarea situației la începutul lunii martie. 

               Implementare: Rector, Senat 
 

2. Aprobarea repartizării pe facultăţi a fondurilor din finanţarea de bază pe trimestrul I al anului 2021 pentru efectuarea 
unor cheltuieli dedicate proceselor didactice 
      Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 

  

3. Aprobarea unor modificări la „Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat” şi a calendarului de 
admitere 
      Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 

  

4. Aprobarea iniţierii procedurii de validare a calificării, înscriere în RNCIS şi demararea procedurilor de acreditare 
ARACIS a programului de studii universitare de licenţă „Ştiinţa Materialelor (în limba engleză)” în domeniul Ingineria 
materialelor, în cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului 
        Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea IMM, trimis la Senat 

  

5. Aprobarea unor comisii de la DSPP pentru admitere grad didactic I şi finalizarea studiilor pentru modulul 
psihopedagogic nivel I 
       Implementare: Prorector didactic, DSPP 

  

6. Informare privind concursurile pe posturi didactice aflate în curs de desfăşurare 
         Implementare: Prorector didactic 

  

7. Aprobarea propunerii referitoare la perioada de plată a obligaţiilor financiare restante 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Direcţia financiar-contabilă 

  

8. Aprobarea aderării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la Clusterul Pro-nZEB (Clusterul pentru promovarea 
clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero) 
         Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

9. Aprobarea procedurii operaţionale „Colectarea şi prelucrarea datelor privind inserţia pe piaţa muncii, prin 
intermediul platformei de consiliere ESCOUNIV” 
          Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, CCOC 

 

10. Aprobarea procedurii operaţionale „Funcţionarea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul DSPP” 
          Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, DSPP 

 

11. Aprobarea numărului de gradaţii de merit, repartizarea acestora pentru personalul didactic auxiliar din cadrul 
CUNBM şi calendarul de desfăşurare a concursului  

               Implementare: Prorector CUNBM, DRU 
  

 
 


