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1. Aprobarea posturilor didactice care urmează a fi scoase la concurs pe perioadă nedeterminată şi determinată 

     Implementare: prorector didactic, decani, DRU 
 

2. Aprobarea “Regulamentului de finalizare a studiilor la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism”          
     Implementare: prorector didactic, decan Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, trimis la Senat 
     Anexa 1     

 

3. Aprobarea “Regulamentului de practică la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism”          
     Implementare: prorector didactic, decan Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, trimis la Senat 
     Anexa 2   

 

4. Informare privind rezolvarea observaţiilor Comisiei pentru învăţământ universitar şi probleme studenţeşti a 
Senatului (documentul nr.384/20.10.2017): 
- “Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor 

pentru profesia didactică” – se retrage de la Senat pentru revizuire; 
- “Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi” – s-au operat modificările sugerate; 
- “Cuantumul burselor pentru anul universitar 2017/2018” – se menţin valorile aprobate de Consiliul de 

Administraţie 
     Implementare: prorector didactic, trimis la Senat   

 

5. Precizări privind solicitările unor cadre didactice de a presta ore în regim de plata cu ora la alte universităţi 
     Implementare: prorector didactic, Senat 

 

6. Informare privind rezolvarea observaţiilor Comisiei Senatului pentru strategie, dezvoltare şi asigurare a calităţii 
(documentul nr.387/23.10.2017) referitoare la “Planul operaţional al Biroului Consiliului de Administraţie pentru 
anul universitar 2017/2018” 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

7. Informare privind HG 751/11.10.2017 publicată în M.O. nr.818/17.10.2017 referitoare la plafoanele pe baza cărora 
se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DRU 

 

8. Aprobarea trecerii pe cheltuiala UTCN a unor facturi neachitate de către 5 firme care au fost radiate din Registrul 
Comerţului 
     Implementare: director general economic  

 

9. Informare privind rezolvarea observaţiilor Comisiei Senatului pentru gestiunea resursei financiare (documentul 
nr.385/20.10.2017) referitoare la “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Financiar-Contabile” 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, trimis la 
                           Senat 

 

10. Informare privind invitaţia de participare la salonul de instrumente pedagogice digitale « E.DUCATION » din cadrul 
festivalului de tehnologie TechFest 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale 

 

11. Aprobarea solicitării Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei de a modifica 
Regulamentul de admitere la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2018/2019 prin introducerea testului grilă de 
matematică 
     Implementare: decan ETTI 

 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/43.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/43.Anexa_2.pdf

