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15 septembrie 2021 – vot electronic  

1. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate şi organizarea unei noi sesiuni de admitere pe locurile bugetate rămase la 
facultăţi, în perioada 16.09-18.09.2021; 

               Implementare: Decani, SINU, Biroul de Admitere 
 

2. Aprobarea susţinerii în regim online  a tezelor de doctorat programate pentru perioada 27.09 -30.09.2021  
              Implementare: IOSUD UTCN 
 

3. Aprobarea stabilirii cotei de cheltuieli indirecte (regia) de minim 20% pentru proiectele de transfer al operatorului 
economic (PTE) si Proiectele experimental demonstratice (PED) 

                Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

4. Aprobarea unor modificări la contractele de studii şi contractele disciplinelor solicitate de Biroul pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal  

                Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

21 septembrie 2021  

5. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate rămase neocupate în urma finalizării admiterii la ciclurile de licenţă şi 
master 

               Implementare: Prorector didactic, decani, Biroul de Admitere, SINU 
 

6. Aprobarea reducerilor de taxe pentru anul universitar 2021/2022 
               Implementare: Prorector didactic, DGA, decani, SINU, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

7. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2021/2022  
               Implementare: Prorector didactic, Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani, trimis la 
                                      Senat 

 

8. Aprobarea prelungirii contractelor de muncă pentru asistenţi pe perioadă determinată  
               Implementare: Prorector didactic, decani, DRU 
 

9. Informare privind prelungirea contractelor de muncă pentru asistenţii pe perioadă determinată 
               Implementare: Prorector didactic, decani 
 

10. Informare privind situaţia acreditării domeniilor de studii universitare de master  
               Implementare: Prorector didactic, decani, BAC 
 

11. Stabilirea termenelor de semnare şi depunere a contractelor de studii şi a termenului pentru plata primei rate a taxei 
de studii  

               Implementare: Prorector didactic, decani, SINU, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

12. Aprobarea suplimentării valorii lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Atelier Școală str. 
Dorobanților nr. 71-73 – POR 10”; 

               Implementare: Director economic, DGA 
 

13. Aprobarea aderării UTCN la Asociația pentru Promovarea Technologiei Electronice 
               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

14. Aprobarea rechemării din concediul de odihnă, în perioada 27 – 30 septembrie 2021, a întregului personalul didactic 
al Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, decani 
 

15. Aprobarea echivalării activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul contractului instituţional FAU/UTCN nr. 8/2017 de 
către cadrele didactice de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism  

               Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică 
 

16. Aprobarea Procedurii Operaţionale „Derularea programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar” 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

 
 


