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1. Informare privind întâlnirea membrilor Alianţei Române a Universităţilor Tehnice (ARUT) organizată la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 4-6 mai 2017 
     Implementare: Rector 

 

2. Aprobarea structurii anului universitar 2017/2018  
     Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
     Anexa 1 

 

3. Informare privind procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi solicitarea rapoartelor decanilor 
referitoare la evaluarea pentru semestrul I al anului univ. 2016/2017 
       Implementare: prorector didactic, decani 

 

4. Aprobarea “Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UTCN” 
     Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
     Anexa 2 

 

5. Aprobarea completărilor propuse la “Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de doctorat în UTCN” 

             Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
             Anexa 3 
 

6. Aprobarea “Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile 
Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD-UTCN”    
      Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
      Anexa 4 

 

7. Aprobarea “Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a conducerii şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-
UTCN”    
      Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
      Anexa 5 

 

8. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea și funcționarea Compartimentului Tehnic pentru Fonduri 
Structurale din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca” 
      Implementare:  prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis spre Senat   
      Anexa 6   

 

9. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrul de Comunicaţii Pusztai Kalman al Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca” 
       Implementare:  prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis spre Senat 
       Anexa 7   

 

10. Aprobarea acordării de tichete de masă pe luna aprilie 2017 pentru angajaţii cu venituri mici 
              Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

11. Aprobarea recunoaşterii vechimi neîntrerupte în învăţământ pentru personalul didactic auxiliar care a fost încadrat 
pe o funcţie echivalentă  
      Implementare:  prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

12. Aprobarea repartizării pe specializări a locurilor alocate de MEN pentru românii de pretutindeni   
      Implementare:  prorector relaţii internaţionale, BRI 

 

13. Informare privind festivitatea absolventului 2017  
      Implementare:  prorector relaţii internaţionale, decani 

 

14. Aprobarea unei comisii din partea Facultăţii de Construcţii pentru examenele de finalizare a studiilor pentru 
absolvenţii specializării CCIA din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii din Craiova    
      Implementare:  prorector didactic, decan Fac. Construcţii 

 

15. Aprobarea corectării unei erori materiale în planul de învăţământ promoţia 2016-2020 al specializării Ingineria 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_3.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_4.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_5.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_6.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/32.Anexa_7.pdf


Procesării Materialelor – Zalău (Fac. IMM)    
      Implementare:  prorector didactic, decan Fac. IMM, trimis spre Senat 

 

16. Aprobarea unei sesiuni excepţionale de examene pentru anii terminali în vederea susţinerii a maxim două 
examene restante din semestrul I    
      Implementare:  prorector didactic, decani  

 

17. Aprobarea repartizării cifrelor de şcolarizare la ciclurile de licenţă şi master pentru anul universitar 2017/2018    
      Implementare:  prorector didactic, decani  
      Anexa 8 

 

18. Aprobarea demarării procedurilor pentru înfiinţarea masterului profesional “Siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice” în cadrul Facultăţii de Construcţii    
      Implementare:  prorector didactic, decan Fac. Construcţii 

 

19. Aprobarea demarării procedurilor pentru înfiinţarea masterului profesional “Sisteme poligrafice sustenabile” în 
cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului    
      Implementare:  prorector didactic, decan Fac. IMM 

 

20. Informare privind simularea admiterii din 13 mai 2017    
      Implementare:  prorector didactic, ORCA 

 

21. Aprobarea solicitării doamnei conf.dr.ing.Mirela Coman, cu atestat de abilitare în domeniul “Agronomie” de a 
conduce doctorat la USAMV Cluj-NApoca     
      Implementare:  director CSUD 
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