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Nr. 29 / 21 martie 2017 
1. Aprobarea posturilor care urmează a fi scoase la concurs în sem.II al anului universitar 2016/2017 

     Implementare: prorector didactic, DRU, trimis la MEN 
     Anexa 1 

 

2. Aprobarea metodologiilor proprii ale facultăţilor pentru admiterea la studii universitare de master 
     Implementare: prorector didactic, facultăţi, ORCA  

 

3. Aprobarea modificărilor solicitate de Comisiile Senatului în “Regulamentul privind acordarea burselor pentru 
studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă” 

             Implementare:  prorector didactic, facultăţi, SINU, trimis spre Senat       
             Anexa 2 
 

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

 

5. Aprobarea remedierii unor erori materiale în statele de funcţii ale Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism 
       Implementare:  prorector didactic, decan, trimis spre Senat          

 

6. Informare privind “Zilele carierei” (3-7 aprilie 2017)   
              Implementare: prorector didactic, facultăţi, OCOC    
 

7. Aprobarea procedurii de sistem “Elaborarea procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru” 
       Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic   
       Anexa 3_1, Anexa 3_2, Anexa 3_3 

 

8. Aprobarea completării solicitate de Comisia Senatului la “Regulamentul de organizare şi funcţionare al biroului 
juridic”, respectiv a statului de funcţii pentru Biroul Juridic 
      Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Biroul juridic, trimis spre Senat 

 

9. Aprobarea modificării schemei de personal a Direcţiei Financiar Contabilitate prin relocarea unor posturi la Biroul 
Gestiune Financiar-Contabilă Proiecte Cercetare şi Fonduri Externe 
      Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre Senat 

 

10. Aprobarea transformării unor posturi de la Facultatea de Mecanică, Dep. Inginerie Mecanică şi de la Biroul 
Administrativ şi Transport CUNBM    
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre Senat 

 

11. Aprobarea remedierii unei erori materiale în statul de funcţii al personalului auxiliar de la CUNBM 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre Senat  

 

12. Aprobarea unei liste cu cadrele didactice asociate pentru DECIDFR 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 

 

13. Informare/invitaţie la Salonul International al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2017 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale 

 

14. Informare privind respectarea planului de pază al clădirilor UTCN şi dreptul de utilizare a spaţiilor UTCN 
     Implementare: prorector tehnic administraţie patrimoniu, DGA 

 

15. Informare privind situaţia doctoranzilor şi a finalizării ciclului de doctorat 
     Implementare: director CSUD 

 

16. Aprobarea demarării procedurilor pentru reevaluarea periodică a Departamentului de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic din cadrul CUNBM  
     Implementare: prorector CUNBM 

 

17. Prezentarea solicitării CNATDCU pentru completarea comisiilor şi validarea actualilor membri CNATDCU 
     Implementare: Rector 

 

18. Prezentarea Ordinului Ministerului Cercetării şi Inovării pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia membrilor 
Organismelor consultative ale MCI  

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/29.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/29.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/29.Anexa_3_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/29.Anexa_3_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/29.Anexa_3_3.pdf


              Implementare: Rector 
 

19. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierea şi achiziţia imobilului situat administrativ în municipiul Cluj-
Napoca, strada Bariţiu nr.4-6, « CASA DE MODĂ » 
       Implementare: Rector, trimis spre Senat 

 

20. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierea şi achiziţia imobilului situat administrativ în municipiul Cluj-
Napoca, strada Samuil Micu nr.4 
       Implementare: Rector, trimis spre Senat 

 

 


