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1. Aprobarea transmiterii către ARACIS a cererii de evaluare externă pentru demararea procedurii de evaluare 

instituţională. 
             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, BAC, trimis la Senat 
 

2. Informare privind calendarul activităţilor pentru întocmirea “Raportului de autoevaluare” care urmează a fi transmis 
la ARACIS în vederea evaluării instituţionale    

             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, BAC 
 

3. Aprobarea “Regulamentului privind criteriile de ierarhizare anuală a studenţilor pe locurile bugetate” 
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
     Anexa 1 

 

4. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul I 
şi II în UTCN” 
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
     Anexa 2 

 

5. Aprobarea “Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în UTCN în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică” 
     Implementare: Prorector didactic, DSPP, trimis la Senat 
     Anexa 3 

 

6. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a tipografiei UTCN” 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
              Anexa 4 
 

7. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a librăriei UTCN” 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
              Anexa 5 
 

8. Aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a editurii U.T.PRESS” 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
              Anexa 6 
 

9. Aprobarea “Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din 
cadrul UTCN” 

              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, trimis la Senat 
              Anexa 7 
 

10. Aprobarea “Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnic şi Patrimoniu din cadrul UTCN” 
              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, trimis la Senat 
              Anexa 8 
 

11. Aprobarea “Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Direcţiei Secretariat” 
              Implementare: Secretar şef univ., trimis la Senat 
              Anexa 9 
 

12. Aprobarea unei modificări a “Procedurii operaţionale privind circuitul documentelor în cadrul UTCN” 
              Implementare: Secretar şef univ. 
              Anexa 10 
 

13. Aprobarea unei modificări a “Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi” 
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 
              Anexa 11 
 

14. Aprobarea modalităţii de remunerare a activităţilor prestate în regim de “plata cu ora” pentru anul universitar 2017-
2018  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
              Anexa 12 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_3.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_4.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_5.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_6.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_7.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_8.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_9.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_10.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_11.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/48.Anexa_12.pdf


 

15. Aprobarea regulilor pentru stabilirea drepturilor salariale aferente funcţiei de bază şi cumulului de funcţii 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
              Anexa 13 
 

16. Aprobarea acordării unui grant suport din regia DMCDI pentru persoanele distinse cu Premiul “Henri Coandă” al 
Academiei Române pentru anul 2015, decernat în decembrie 2017 

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
              Anexa 14 
 

17. Aprobarea solicitării Facultăţii de Mecanică cu privire la anularea programului de studii de licenţă “Maşini şi 
Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară” de la extensia Alba Iulia 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
              Anexa 15 
 

18. Aprobarea “Nomenclatorului arhivistic al UTCN” 
              Implementare: Prorector didactic, Arhiva UTCN 
              Anexa 16 
 

19. Aprobarea corectării unei erori materiale în numirea unei comisii pentru concurs pe un post didactic la Facultatea 
de Construcţii de Maşini   

              Implementare: Prorector didactic, decan facultate CM, trimis la Senat 
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