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Nr. 45 / 5 decembrie 2017 
1. Aprobarea demarării procedurilor pentru acreditarea unui nou domeniu de studii universitare de master “Ingineria 

produselor alimentare” şi înfiinţarea programului de master “Ştiinţa şi siguranţa alimentului” la Facultatea de Ştiinţe 
(CUNBM)  

             Implementare: prorector CUNBM, decan Facultatea de Ştiinţe, DAC, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea intrării în lichidare începând cu anul universitar 2018/2019 a programului de studii universitare de 
licenţă “Ingineria valorificării deşeurilor” de la Facultatea de Inginerie (CUNBM)  

             Implementare: prorector CUNBM, decan Facultatea de Inginerie, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea acordării de tichete de masă aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2017 pentru întreg personalul 
UTCN 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 

 

4. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei 2017-2021 pentru anii II-IV ciclul de licenţă, anul II master şi anii 
II-VI Facultatea de Arhitectură şi Urbanism  
     Implementare: prorector didactic, decani facultăţi, trimis la Senat 

 

5. Aprobarea îndreptării unor erori materiale în state de funcţii  
              Implementare: prorector didactic, decani facultăţi, trimis la Senat 
 

6. Informare privind calendarul de desfăşurare a concursurilor pe posturi didactice 
     Implementare: prorector didactic 

 

7. Aprobarea unei corecţii a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din UTCN  
              Implementare: prorector didactic, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea unor modificări ale “Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 
studii universitare de licenţă în UTCN în anul 2018-2019”  

              Implementare: prorector didactic, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea unor modificări ale “Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 
studii universitare de master în UTCN în anul 2018-2019”  

              Implementare: prorector didactic, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea reorganizării şcolilor doctorale din UTCN într-o singură Şcoală Doctorală 
     Implementare: director CSUD, trimis la Senat 

 

11. Aprobarea modificării Regulamentului Direcţiei pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (DMCDI), a 
Organigramei DMCDI şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Transfer Tehnologic şi 
de Cunoştinţe (CTTC) din cadrul DMCDI  
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis la Senat 

 

12. Aprobarea înfiinţării în cadrul prorectoratului “Management universitar şi Relaţia cu Mediul Socio-economic” a 
Compartimentului “Management universitar”, cu modificarea corespunzătoare a organigramei UTCN 
     Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

13. Aprobarea revocării HCA nr. 258/28.01.2014 (Reglementări privind desfăşurarea activităţilor didactice, de 
cercetare şi administrative în UTCN), respectiv a Hotărârii Senatului universitar nr. 258/28.01.2014  
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis la Senat 

 

14. Aprobarea punerii în aplicare a sentinţei civile nr. 835/13.04.2016 şi a Deciziei Civile nr. 513/06.03.2017 prin 
revocarea HCA nr. 400/02.06.2015 şi plata diferenţelor salariale privind sporul pentru condiţii vătămătoare 
angajaţilor de la CUNBM care au câştigat acest drept în instanţă   

               Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, direcţia financiar-contabilă 
 

15. Aprobarea demarării programului postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă “Responsabil cu protecţia 
datelor cu caracter personal” 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 

 

16. Aprobarea demarării programului postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă “Managementul apelor” 



     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

17. Aprobarea completării listelor cu cadre didactice asociate la DECIDFR  
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 

 

18. Informare a directorului Departamentului de Asigurare a Calităţii referitoare la: Ghidul ARACIS de evaluare a 
domeniilor de masterat, înscrierea în RNCIS a claificărilor, întocmirea dosarelor de acreditare, armonizarea 
programelor similare de studii între facultăţile din Cluj şi cele din Baia Mare, evaluarea colegială şi evaluarea 
cadrelor didactice de către studenţi   

                Implementare: director DAC, decani, responsabilii cu calitatea din facultăţi 
 

 
 


