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Nr. 131 / 12 si 19 octombrie 2021 
12 octombrie 2021 – vot electronic 

1. Aprobarea acordării cartelei de masă gratuite la cantinele universității pe o lună pentru studenții Universității Tehnice 
din Cluj-Napoca, care fac dovada vaccinării complete, în funcție de schema de vaccinare aleasă, împotriva infecției 
cu virusul SARS-CoV-2 

             Implementare: DGA, OSUT 
 

2. Aprobarea suspendării temporare a desfăşurării cu prezență fizică a susținerii tezelor de doctorat și a tezelor de 
abilitare începând cu data de 12.10.2021 

              Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea calendarului de desfăşurare a selecţiei grupului ţintă pentru cercetătorii postdoctorali în cadrul proiectului 
ANTREDOC 

             Implementare: Director CSUD, director proiect 
 

4. Modificări la programul postuniversitar “Ştiinţe naturale fizică-chimie” 
             Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

19 octombrie 2021 - online 

5. Informare privind temele abordate şi materialele prezentate la întâlnirea Consiliului Naţional al Rectorilor 
desfăşurată la Braşov în perioada 8-9 octombrie 2021  

              Implementare: Rector 
 

6. Aprobarea cuantumului burselor pentru anul universitar 2021/2022 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea decalării termenului de plată a taxei de înmatriculare şi a semnării contractelor de studii şi a contractelor 
disciplinelor 

              Implementare: Prorector didactic, decani, SINU 
 

8. Aprobarea termenului până la care se pot opera restituiri de taxe pentru studenţii glisaţi la forma bugetată  
              Implementare: Prorector didactic, decani, Direcţia financiar-contabilă 
 

9. Aprobarea solicitării Facultăţii de Inginerie pentru intrarea în lichidare a 3 programe de studii: „Robotică” – la ciclul 
de studii de licenţă, „Sisteme moderne de fabricaţie şi mentenanţă (în limba engleză) ” – ciclul de studii de master şi 
„Ingineria calităţii sistemeor tehnologice” – ciclul de studii de master 

              Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Inginerie, BAC 
 

10. Aprobarea unor erori materiale la statele de funcţii (Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de 
Inginerie Electrică, Facultatea de Ştiinţe) 

              Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea calendarului de întocmire a planurilor de învăţământ pentru promoţia care începe în anul universitar 
2022/2023 la ciclurile de licenţă, master şi la modulele DSPP  

              Implementare: Prorector didactic, decani, director DSPP, SINU 
 

12. Aprobarea evaluării periodice/acreditării programelor de studii de licenţă  
              Implementare: Prorector didactic, decani, BAC, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea termenelor  de  predare la  BAC a dosarelor restante pentru domeniile de studii universitare de master cu 
scadențe la evaluări periodice ARACIS în anii 2014-2017 și ale domeniilor cu scadențe în anii 2018-2020.  

              Implementare: Prorector didactic, decani, BAC 

 

14. Aprobarea posturilor didactice care urmează a fi scoase la concurs cu intrare din semestrul II al anului universitar 
2021/2022  

              Implementare: Prorector didactic, decani 
 

 



15. Informare privind necesitatea postării pe site-ul fiecărei facultăţi a “Raportului privind evaluarea cadrelor didactice 
de către studenţi”  

              Implementare: Prorector didactic, decani 
 

16. Prezentarea “Raportului privind respectarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului în UTCN”  
              Implementare: Prorector didactic, preşedinte OSUT 
 

17. Informare privind transmiterea către biblioteca UTCN a tabelelor cu titlurile bibliografice pe discipline pentru 
introducerea în aplicaţia de vizualizare online a acestora   

               Implementare: Prorector didactic, decani, director bibliotecă 

 

18. Informare privind obligativitatea raportării activităţilor didactice care se desfăşoară în regim online  

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

19. Informare privind postarea pe site-urile facultăţilor a fişelor disciplinelor şi a planurilor de învăţământ actualizate 

               Implementare: Prorector didactic, decani 

 

20. Aprobarea unei comisii de cercetare disciplinară pentru analizarea sesizării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare 
referitoare la doamna Mihaela Cistelecan  

               Implementare: Prorector didactic, decan AC, DRU  

 

21. Aprobarea rezultatului concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar  

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU  

 

22. Informare privind propunerile de teme pentru lucrări de licenţă/disertaţie primite de la companii cu care UTCN are 
contracte de parteneriat/colaborare   

               Implementare: Prorector mamagement universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, CRMSE 

 

23. Aprobarea repartizării a 1.000 de laptop-uri studenților UTCN de la forma de învățământ licență 
               Implementare: Rector, DGA, decani  

 

24. Aprobarea înfiinţării de posturilor în afara organigramei pentru proiectele: 
- „Modele tehnologice inovative pentru proiectarea şi utilizarea aplicațiilor cu baze de date, care vor asigura 

separarea completă a modelului logic al datelor de detaliile de implementare și rularea pe platforme multiple, 
inclusiv rulare in Cloud" 

- „Funicular forestier cu acționare hibridă şi recuperare de energie” 
- „Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare unităţi centrale de control destinate vehiculelor” 
 

               Implementare: Prorector mamagement universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, CTFS 

 

25. Aprobarea derulării prin DECIDFR a programelor postuniversitare: „Metode şi tehnici moderne în managementul 
resurselor umane” şi „Managementul pieţelor de energie”    

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 

 

26. Aprobarea Procedurii operaționale “Verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de 
doctorat (perioada 1990-2016) în cadrul IOSUD – UTCN” 

               Implementare: Director CSUD 

 

27. Aprobarea „Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în UTCN” 
               Implementare: Director CSUD 

 

 
 


