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Nr. 120 / 11 mai 2021 
1. Informare referitoare la prevederile Ordinului ME nr. 3747/28.04.2021 privind finanțarea cercetării științifice 

universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2021 
               Implementare: Rector 
 

2. Informare privind finanţarea instituţională alocată de ME prin actul adiţional nr.1 la contractul instituţional  
 Implementare: Rector 

 

3. Informare privind faza de implementare a metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii şi elaborarea raportului de evaluare prin proiectul 
"Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementarilor prin actualizarea 
standardelor de calitate – QAFIN” şi solicitarea nominalizării unui responsabil cu furnizarea/verificarea datelor pe 
fiecare facultate 

               Implementare: Rector 
 

4. Informare referitoare la procesul de culegere date şi raportare pe platforma ANS a informaţiilor privind activitatea de 
cercetare/creaţie artistică/performanță sportivă a cadrelor didactice şi de cercetare angajate în universitate în 
scopul stabilirii indicatorilor de calitate CNFIS pentru alocarea finanţării suplimentare 

               Implementare: Rector, Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

5. Informare referitoare la maratonul de vaccinare din perioada 14 -17 mai pentru studenţi şi angajaţi  
                Implementare: Rector 
 

6. Aprobarea calendarului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi solicitarea 
documentelor necesare în procesul de desfăşurare a concursurilor 

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

7. Aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Direcţiei de Infrastructură Informatică şi Comunicaţii      
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

8. Informare privind declanşarea procedurilor pentru menţinerea calităţii de titular în UTCN şi de reîncadrare în funcţie 
a cadrelor didactice pensionate 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

9. Aprobarea calendarului extins pentru admiterea la studiile universitare de doctorat  
       Implementare: Director CSUD 

 

10. Aprobarea unor modificări la “Metodologia de autoevaluare a activității domeniilor din cadrul Școlii Doctorale UTCN” 
       Implementare: Director CSUD 

 

11. Aprobarea unor modificări la “Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UTCN”  
       Implementare: Director CSUD 

 

12. Aprobarea unor modificări la procedura operațională “Asigurarea îndeplinirii nivelului 8 de calificare conform 
cadrului național (CNC) și cadrului european al calificărilor (EQF) în cadrul IOSUD-UTCN” 
       Implementare: Director CSUD 

 

13. Aprobarea achitării din veniturile proprii ale UTCN a penalităţilor şi a cheltuielilor de judecată din procesul cu 
Compania de Transport Public Cluj 
       Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Director economic 

 

14. Aprobarea repartizării pe facultăţi a cifrelor de şcolarizare bugetate la ciclul de studii universitare de licenţă pentru 
admiterea 2021/2022 
       Implementare: Rector, decani 

 

15. Aprobarea repartizării pe domenii a cifrelor de şcolarizare la ciclul de studii universitare de doctorat pentru 
admiterea 2021/2022 

       Implementare: Director CSUD 

 

16. Discuţii cu privire la modalitatea de desfăşurare în continuare a procesului didactic/sesiunii de 
examene/examenelor de finalizare a studiilor 
       Implementare: Rector, decani 

 

 



 
 


