
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 33 / 23 mai 2017 
1. Înmânarea a 3 premii de excelenţă pentru realizări deosebite în domeniul cercetării ştiinţifice 

     Implementare: Rector, prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
     Anexa 1 

 

2. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Compartimentului Tehnic pentru Fonduri 
Structurale din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca” în urma analizării şi votării observaţiilor primite de la 
comisiile Senatului   
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis spre Senat   
     Anexa 2 

 

3. Aprobarea “Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UTCN”, în 
urma analizării şi votării observaţiilor primite de la comisiile Senatului   
     Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
     Anexa 3 

 

4. Aprobarea “Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 
UTCN” în urma analizării şi votării observaţiilor primite de la comisiile Senatului   

             Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
             Anexa 4 
 

5. Aprobarea “Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile 
Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD-UTCN” în urma analizării şi votării observaţiilor primite de la 
comisiile Senatului   
      Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
      Anexa 5 

 

6. Aprobarea “Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a conducerii şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-
UTCN” în urma analizării şi votării observaţiilor primite de la comisiile Senatului   
      Implementare:  director CSUD, trimis spre Senat 
      Anexa 6 

 

7. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrul de Comunicaţii Pusztai Kalman al Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca” în urma analizării şi votării observaţiilor primite de la comisiile Senatului   
       Implementare:  prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis spre Senat 
       Anexa 7 

 

8. Informare privind Decizia Biroului Consiliului de Administraţie referitoare la modalitatea de recuperare a zilelor 
libere de 2 şi 3 mai 

              Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

9. Informare privind programul festivităţii absolventului 2017  
      Implementare:  prorector relaţii internaţionale, decani 

 

10. Aprobarea unor modificări ale comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului   
      Implementare:  prorector didactic, decanii facultăţilor menţionate, trimis spre Senat 

 

11. Informare privind stadiul de pregătire a documentelor în cadrul proiectelor ROSE  
      Implementare:  prorector didactic, decani 

 

12. Aprobarea comisiilor pentru concursul de admitere  
      Implementare:  prorector didactic, ORCA 

 

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

 

14. Validarea tuturor membrilor propuşi de Comitetele de selecţie pentru a face parte din Comisiile de specialitate ale 
CNATDCU şi din Comisiile de contestaţii ale CNATDCU 
      Implementare:  Rector, trimis la MEN  
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