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Nr. 39 / 5 septembrie 2017 
1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Statului Societăţii Antreprenoriale Studențeşti din 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
     Implementare: prorector didactic, trimis la Senat 
     Anexa 1 şi Anexa 2 

 

2. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul I şi corectarea unor erori materiale în planurile de învăţământ din 
anii superiori pentru anul universitar 2017/2018        
     Implementare: prorector didactic, trimis la Senat     

 

3. Informare privind elaborarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2017/2018    
     Implementare: decani 

 

4. Informare privind selectarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2017/2018    
     Implementare: decani 

 

5. Informare privind candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de asistent pe perioadă 
determinată 
     Implementare: prorector didactic 
     Anexa 3 

 

6. Informare şi discuţii privind rezultatele concursurilor de admitere din sesiunea de vară la ciclurile de licenţă şi 
master şi a locurilor rămase neocupate care urmează a fi scoase la concursul de admitere din sesiunea de 
toamnă pentru anul universitar 2017/2018 
     Implementare: prorector didactic, decani 

 

7. Aprobarea solicitării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi Inginerie Electrică de a decala (în perioada 14-18 
septembrie)  concursul de admitere la ciclul de master  
     Implementare: decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Biroul Admitere, SINU 

 

8. Aprobarea modalităţii şi a perioadelor în care se pot remedia erorile materiale referitoare la notele introduse în 
SINU 
     Implementare: Biroul Consiliului de Administraţie, decani, SINU 

 

9. Solicitare de transmitere la Rectorat a listelor de evenimente care urmează a se desfăşura în fiecare facultate în 
anul universitar 2017/2018 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, decani 

 

10. Solicitare de transmitere la Rectorat a unor informaţii urgente necesare pentru înscrierea în platforma U-Multirank 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, decani, secretar şef univ. 

 

11. Aprobarea achiziţionării programului antiplagiat Turnitin 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 

 

12. Informare privind situaţia financiară a facultăţilor pe primele 6 luni ale anului şi invitarea decanilor la discuţii 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

 

13. Aprobarea transmiterii către Comisia de Audit a Senatului a unor proiecte POSDRU, în vederea analizei situaţiei 
lor financiare  
     Implementare: Direcţia Financiar-Contabilitate, Comisia de Audit a Senatului 

 

14. Aprobarea solicitării doamnei ş.l. Şteţ Mihaela de la Facultatea de Inginerie (CUNBM) de a efectua ore în regim 
de plata cu ora la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 
     Implementare: prorector CUNBM, trimis la Senat 

 

15. Aprobarea decalării cu două zile în avans a calendarului de cazare a studenţilor (perioada 26-29.09) 
     Implementare: prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, decani 

 

16. Informare privind desfăşurarea înscrierilor la concursul de admitere la doctorat 
     Implementare: director CSUD 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/39.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/39.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/39.Anexa_3.pdf

