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Nr. 40 / 21 septembrie 2017 
1. Prezentarea situaţiei ocupării locurilor la admitere pentru anul universitar 2017/2018 la ciclurile de licenţă, master 

şi doctorat şi redistribuirea locurilor bugetate rămase neocupate    
     Implementare: prorector didactic, biroul admitere, facultăţi 

 

2. Avizarea solicitărilor unor cadre didactice de a presta ore în regim de plata cu ora la alte universităţi        
     Implementare: prorector didactic, trimis la Senat     

 

3. Aprobarea completării contractelor de studii, începând cu anul universitar 2017/2018, conform noilor prevederi 
legale     
     Implementare: SINU, facultăţi 
     Anexa 1 

 

4. Aprobarea prelungirii contractelor de muncă ale unor asistenţi pe perioadă determinată pentru anul universitar 
2017/2018    
     Implementare: decani, prorector didactic, trimis la Senat   

 

5. Aprobarea îndreptării unor erori materiale în planurile de învăţământ ale facultăţilor: Arhitectură şi Urbanism, 
Construcţii de Maşini, Automatică şi Calculatoare 
     Implementare: prorector didactic, DAC, trimis la Senat 

 

6. Informare privind unele probleme administrative referitoare la cadre didactice care prestează plata cu ora la 
specializările de Teologie de la CUNBM 
     Implementare: directorii de departament 

 

7. Aprobarea modalităţii şi a perioadelor în care se pot remedia erorile materiale referitoare la notele introduse în 
SINU 
     Implementare: decani, SINU, Biroul Consiliului de Administraţie,Consiliul de Administraţie, Senat 
     Anexa 2 

 

8. Aprobarea observaţiilor primite de la comisiile Senatului referitoare la “Regulamentul Consiliului de Administraţie 
al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca” 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

9. Clarificări privind observaţiile comisiilor Senatului referitoare la “Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare şi  îndrumare metodologică cu privire la sistemele de control 
intern managerial al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca” 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

10. Aprobarea solicitării domnului dr.ing. Ovidiu Nemeş de a participa la un concurs pe post de cercetător ştiinţific 
gradul I la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis la Senat 

 

11. Informare privind rezultatele din SIMAC trimise la fiecare facultate în vederea întocmirii statelor de funcţii pe anul 
2017/2018 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

 

12. Aprobarea începerii demersurilor pentru obţinerea avizelor necesare derulării programelor de formare şi 
dezvoltare profesională continuă “Aplicarea tehnologiilor metalurgiei pulberilor în industria automobilelor” şi 
“Manageri energetici pentru localităţi” desfăşurate prin DECIDFR 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 

 

13. Informare privind stadiul de pregătire a cazărilor în căminele UTCN  
     Implementare: prorector tehnic, administraţie,patrimoniu, DGA 

 

14. Aprobarea categoriilor de reduceri a taxelor de şcolarizare, cazare, masă pentru anul universitar 2017/2018 
     Implementare: decani, SINU 
     Anexa 3 
 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/40.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/40.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/40.Anexa_3.pdf


15. Aprobarea condiţiilor în care să se semneze contractul subsidiar pentru implementarea proiectului Acces naţional 
electronic la literatura ştiinţifică pentru susţinerea sistemului de cercetare şi educaţie din România - ANELIS 
PLUS 2020    
     Implementare: Consiliul de Administraţie 
     Anexa 4 

 

16. Respingerea cererii studenţilor de a promova în an superior cu mai mult de 30 de credite restante 
     Implementare: decani, SINU 

 

17. Respingerea cererii studenţilor de a plăti, după finalizarea sesiunii de toamnă, examenele recontractate pentru 
anul universitar 2016/2017 
     Implementare: decani, SINU 

 

 
 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/40.Anexa_4.pdf

