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1. Informare privind cifrele de şcolarizare primite de la MEN pentru anul universitar 2017/2018 şi solicitarea 

propunerilor facultăţilor pentru repartizarea acestora 
     Implementare: Rector, decani 

 

2. Prezentarea variantelor de structură a anului universitar 2017/2018 şi transmiterea acestora în dezbatere publică 
la facultăţi  
     Implementare: prorector didactic, facultăţi 
     Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 

 

3. Prezentarea în dezbatere a “Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante 
din UTCN” 

             Implementare:  prorector didactic, comisia de specialitate a Senatului 
 

4. Informare privind repartizarea pe facultăţi a sumelor din venituri proprii alocate pentru bursele studenţilor   
      Implementare:  prorector didactic, decani 

 

5. Aprobarea evaluării programului de studii “TCM-Română” de la Facultatea de Construcţii de Maşini pe baza 
standardului EUR-ACE-ARACIS  
      Implementare:  prorector didactic, DAC, Facultatea de Construcţii de Maşini 

 

6. Aprobarea înfiinţării, la Facultatea de Mecanică a programului de masterat “Fiabilitatea şi Mentenanţa Sistemelor 
Mecanice”, cu includerea în domeniul acreditat Inginerie Mecanică 
      Implementare:  prorector didactic, DAC, Facultatea de Mecanică 

 

7. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierile privind un schimb de proprietăţi între UTCN şi S.C.MIB 
PRODCOM S.R.L. 
       Implementare:  prorector tehnic administraţie şi patrimoniu, DGA, trimis spre Senat 

 

8. Aprobarea achiziţionării imobilului situat administrativ în Municipiul Cluj-Napoca, strada Bariţiu nr. 4-6, « CASA 
DE MODĂ » 

              Implementare: prorector tehnic administraţie şi patrimoniu, DGA, trimis spre Senat 
 

9. Aprobarea compensării unor pierderi salariale la câteva persoane încadrate în categoria personalului nedidactic, 
prin acordarea de tichete de masă  
      Implementare:  prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

10. Aprobarea înfiinţării programului postuniversitar “Fabricaţia sustenabilă a pieselor turnate”  
      Implementare:  prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
      Anexa 4 

 

11. Aprobarea înfiinţării programului postuniversitar “Media interactivă şi dezvoltarea jocurilor pe calculator”  
      Implementare:  prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
      Anexa 5 

 

12. Informare privind întâlnirea ARUT care va avea loc în perioada 4-6 mai la UTCN 
      Implementare:  Rector 

 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/31.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/31.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/31.Anexa_3.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/31.Anexa_4.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/31.Anexa_5.pdf

