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1. Aprobarea dosarelor pentru menţinerea şi pentru prelungirea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare în 

UTCN  
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
     Anexa 1 

 

2. Aprobarea “Procedurii operaţionale de echivalare a unor programe/module şi recunoaşterea lor în cadrul 
programelor postuniversitare complexe”  
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
     Anexa 2 

 

3. Aprobarea actualizării unor planuri de învăţământ ale unor programe postuniversitare pentru care s-a modificat 
domeniul de licenţă  
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
      Anexa 3 

 

4. Aprobarea derulării programului postuniversitar “Metode şi tehnici moderne în managementul resurselor umane “  
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
     Anexa 4 

 

5. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Informatică al Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca”  

              Implementare:  prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis spre Senat 
              Anexa 5 
 

6. Analiza şi aprobarea observaţiilor primite de la comisiile Senatului referitoare la “Regulamentul de întocmire a 
statelor de funcţii”    
      Implementare:  prorector didactic, trimis la Senat 
      Anexa 6 

 

7. Analiza observaţiilor primite de la comisiile Senatului referitoare la “Taxele pentru anul universitar 2017/2018”    
      Implementare:  prorector didactic, trimis la Senat 
      Anexa 7 

 

8. Informare privind organizarea admiterii 2017/2018     
      Implementare:  prorector didactic, DGA 

 

9. Informare privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante   
     Implementare: prorector didactic 

 

10. Informare privind respingerea solicitării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare referitoare la implementarea în 
cadrul facultăţii a unei structuri diferite pentru anului universitar 2017/2018    
      Implementare:  prorector didactic, Facultatea AC 

 

11. Informare privind finalizarea evaluării proiectelor din competiţia internă    
      Implementare:  prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 

 

12. Aprobarea unei derogări a termenului de plată a obligaţiilor financiare restante ale studenţilor    
      Implementare:  prorector didactic, facultăţi, SINU 

 

13. Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru angajaţii cu venituri mici    
      Implementare:  prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
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