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Nr. 125 / 13 iulie şi 21 iulie 2021 
13 iulie 2021 – vot electronic 

1. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei care începe în anul universitar 2021/2022 pentru specializarea 
“Program pregătitor de Limba Română pentru cetăţeni străini” 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea proiectului cu titlul „Creşterea gradului de utilizare a internetului pentru studenţii UTCN sprijiniţi cu 
echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line" şi a cheltuielilor legate de proiect 

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

3. Aprobarea suplimentării cu 28.059 lei, din veniturile proprii ale UTCN, a sumei de 45.000 lei prevăzută la art.2 din 
HCA 48/11.05.2021 pentru plata dobânzilor penalizatoare către Compania de Transport Public Cluj-Napoca 

              Implementare: Director economic 
 

21 iulie 2021  

4. Informare privind vizita comisiei ARACIS pentru acreditarea Şcolii Doctorale a UTCN 
                Implementare: Rector, director CSUD 
 

5. Aprobarea înfiinţării a 18 posturi în afara organigramei pentru proiectul finanţat din fonduri europene 
nerambursabile cu titlul “Cadru strategic pentru adoptarea şi utilizarea de tehnologii inovative în administraţie 
publică 2021-2027 – soluţii pentru eficientizarea activităţii”   

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

6. Informare privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni şi a celor non EU  
               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI 
 

7. Prezentarea raportului asupra concursurilor desfăşurate pe posturi didactice pe perioadă determinată şi 
nedeterminată 

               Implementare: Prorector didactic 
 

8. Aprobarea modalităţii de desfăşurare a activităţilor didactice din luna septembrie (sesiunea de consultaţii şi restanţe 
în regim online şi examenele de finalizare a studiilor în regim onsite)   

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

9. Aprobarea termenelor pentru plata obligaţiilor financiare care decurg din contractul de studii şi contractul 
disciplinelor 

               Implementare: Prorector didactic, SINU, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

10. Aprobarea modificării planurilor de învăţământ pentru promoţia care începe în anul universitar 2021/2022 la 
Facultatea de Ştiinţe, programul de master “Biochimie aplicată” 

               Implementare: Prorector didactic,  Facultatea de Ştiinţe, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea desfăşurării evenimentului „Săptămâna bobocilor” în campusul virtual al UTCN/spaţiile fizice ale UTCN 
sub coordonarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

               Implementare: Prorector didactic, CCOC 
 

12. Aprobarea intrării în lichidare a programului de studii de master “Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii” din 
domeniul Inginerie Civilă şi Instalaţii, Facultatea de Construcţii  

               Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Construcţii, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea prelungirii termenului de înscriere la ciclul de master până la data de 23.07.2021, ora 14 – la Facultatea 
de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică şi până în 22.07.2021, ora 16 la Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

               Implementare: Prorector didactic, Facultatea ARMM, Facultatea ETTI 
 

14. Aprobarea exmatriculării disciplinare a studentului Sarca Cosmin Madalin de la Facultatea de Inginerie Electrică    
               Implementare: Prorector didactic, Facultatea IE  
 

15. Aprobarea listei de granturi suport pentru publicaţii   
               Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

 


