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Nr. 133 / 16 noiembrie 2021 
1. Aprobarea unor modificări în Organigrama UTCN 
             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea unor modificări în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a UTCN 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea Planului Operaţional al BCA pentru perioada octombrie 2021-septembrie 2022; 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în UTCN 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea majorării din VP a fondului de burse alocat prin finanţarea instituţională pentru studenţii de la ciclurile de 
licenţă şi master pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 
 

6. Aprobarea efectuării plăţii din veniturile proprii ale UTCN a contravalorii corecţiei aplicate prin Nota de constatare a 
neregulilor asupra unor contracte de furnizare ale proiectului POSDRU „MUŞATIN”  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 
 

7. Aprobarea Procedurii operaţionale privind plata activităţii cadrelor didactice implicate în derularea programului de 
formare psihopedagogică în regim postuniversitar  

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

8. Aprobarea Procedurii privind practica pedagogică  
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

9. Informare privind actualizarea site-urilor facultăţilor  

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, facultăţi 

 

10. Aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului „Cadru 
strategic pentru adoptarea şi utilizarea de tehnologii inovative în administraţia publică 2021-2027 – soluţii pentru 
eficientizarea activităţii” 

              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, coordonator partener  
                                     UTCN 

    

11. Aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului 
„Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale şi postdoctorale ANTREDOC” 

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

 

12. Aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului „Modele 
computaţionale bazate pe big data şi analiza predictivă a datelor pentru optimizarea şi automatizarea distribuţiei de 
produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro” 

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

 

13. Aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului 
„GREENTOP – Agro-Biodiversity” 

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

14. Aprobarea iniţierii procedurii de validare a calificării, înscriere în RNCIS şi autorizare provizorie a noului program de 
licenţă  „Mecatronică (în limba engleză)” 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat                              
 

15.  Informare privind modul de desfăşurare (onsite) a sesiunii de examene şi restanţe din luna februarie 
       Implementare: Prorector didactic, decani                              

 

16.  Lansarea în dezbatere a structurii anului universitar 2022/2023 
             Implementare: Prorector didactic, decani                              
 
 



17. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierea achiziţiei imobil şi teren în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 71-73 
     Implementare: CA                              

 
 

18. Aprobarea componenţei comisiei pentru demararea procedurilor privind negocierea achiziţiei imobil şi teren în Cluj-
Napoca, Calea Dorobanţilor 71-73 

     Implementare: CA, trimis la Senat                             
 
 

19. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierea achiziţiei terenului intravilan în suprafaţă de 327 mp în Cluj-Napoca, 
Campus Observator, strada Observatorului 36 

     Implementare: CA                              
 
 

20. Aprobarea componenţei comisiei pentru demararea procedurilor privind negocierea achiziţiei terenului intravilan în 
suprafaţă de 327 mp în Cluj-Napoca, Campus Observator, strada Observatorului 36 

     Implementare: CA, trimis la Senat                              
 
 

21. Informare privind profesorii și cercetătorii Universității Tehnice din Cluj-Napoca nominalizaţi în Top World Ranking 2% 
     Implementare: Rector                              

 
 

 


