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Nr. 117 / 23 martie 2021 
1. Aprobarea posturilor pe perioadă determinată şi nedeterminată propuse pentru a fi scoase la concurs în sem.II al 

anului universitar 2020/2021 cu intrarea pe post din sem.I al anului universitar 2021/2022  
               Implementare: Prorector didactic, decani  
 

2. Aprobarea metodologiilor proprii ale facultăţilor pentru admiterea la ciclul de studii universitare de master  
 Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 

 

3. Aprobarea rectificării unor erori materiale în planurile de învăţământ de la DSPP şi de la Facultatea de Automatică 
şi Calculatoare 

                Implementare: Prorector didactic, DSPP, decan Facultatea AC, BAC, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022  
               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

5. Informare privind evenimentul „Zilele carierei” aflat în desfăşurare 
                Implementare: Prorector didactic 
 

6. Informare privind gradul de participare al studenţilor la procesul de evaluare a cadrelor didactice  
               Implementare: Prorector didactic 

 

7. Aprobarea modificării numărului de credite pentru programul postuniversitar „Inteligenţă Artificială pentru Robotică” 
desfăşurat prin DECIDFR  

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea derulării noului program postuniversitar „Tehnici de analiză energetică şi practici de implementare a 
clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)” desfăşurat prin DECIDFR  

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea repartizării către facultăţi a fondurilor (în lei) din finanțarea de bază şi venituri proprii pentru anul financiar 
2021 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

10. Aprobarea achitării cheltuielilor pentru achiziţionarea licenţei MATLAB din fondul pentru susţinerea activităţilor de 
dezvoltare instituţională constituit din 35% din valoarea cheltuielilor indirecte ale contractelor finanţate din fonduri 
nerambursabile 
       Implementare: Direcţia financiar-contabilă, Biroul Tehnic Fonduri Structurale 

 

11. Aprobarea începerii demersurilor pentru înfiinţarea domeniului de studii universitare de doctorat “Ingineria 
produselor alimentare” 
       Implementare: Director CSUD, BCA 

 

12. Aprobarea comisiei pentru demararea procedurilor privind clarificarea situaţiei imobilului casă şi teren (sediu OSUT) 
situat în Cluj-Napoca, strada Ceahlău nr.70, înscris în CF nr. 292517, cu proprietarii terenului adiacent (strada 
Ceahlău nr.72-74) 

                Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea modalităţii de cazare în căminele studenţeşti pe perioada semestrului II al anului universitar 2020/2021 
                Implementare: DGA 
 

 
 


