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1. Informare privind rezultatul concursurilor desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice (perioadă 

nedeterminată şi determinată) 
     Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
     Anexa 1_1, Anexa 1_2 

 

2. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în UTCN”  
     Implementare: director CSUD 
     Anexa 2 

 

3. Aprobarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor la facultăţile: Arhitectură şi Urbanism, Construcţii, 
Construcţii de Maşini, Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Ingineria 
Materialelor şi a Mediului  

              Implementare:  prorectorat didactic, trimis spre Senat       
 

4. Prezentarea observaţiilor Senatului la documentele transmise spre avizare şi asumarea acestor amendamente la  
“Metodologia de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi”, “Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor”, Metodologia privind recunoaşterea automată de către UTCN a 
funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ acreditate din străinătate”, Metodologia privind recunoaşterea 
de către UTCN a diplomelor de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în 
străinătate” 

       Implementare:  prorector didactic, director CSUD, trimis spre Senat 
       Anexa 3_1, Anexa 3_2, Anexa 3_3 

 

5. Aprobarea unor liste cu cadrele didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2016/2017  
        Implementare:  prorector didactic, decani, DRU 

 

6. Informare privind programele de studii care urmează a intra în evaluare periodică/acreditare   
              Implementare: DAC, prorectorat didactic, facultăţi       
 

 

7. Aprobarea semnării unui act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune între Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca şi Tetarom Cluj 

                Implementare:  prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
         Anexa 4          

 

8. Informare privind “Conferinţa Open Innovation 2.0 2017 Cluj-Napoca” şi evenimentul “Digital Economy – New 
business opportunities and social transformations”   

        Implementare:  prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic   
        Anexa 5_1, Anexa 5_2   

 

9. Aprobarea acordării de tichete de masă pe luna ianuarie 2017 pentru personalul cu venituri mici   
       Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU, 
       Anexa 6 

 

10. Aprobarea trecerii unei sume pe cheltuiala universităţii, ca urmare a pierderii unui proces în instanţă  
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă      

 

11. Aprobarea trecerii caseriilor din Complexele Studenţeşti Observator şi Mărăşti în subordinea Serviciului Financiar 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU 
     Anexa 7 

 

12. Aprobarea aplicării sancţiunii de excludere din cămin şi din Comitetul studenţesc a studentului Iosif Cătălin Daniel  
     Implementare: prorector tehnic,administraţie,patrimoniu, DGA 
     Anexa 8 
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