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1. Informare privind protocolul semnat cu ARACIS în vederea evaluării instituţionale  
             Implementare: Rector 
 

2. Aprobarea modificărilor propuse de comisiile Senatului la “Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Compartimentului pentru Relaţia cu Mediul Socio-Economic” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea acordării de granturi suport pentru autorii lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu, în vederea 
creşterii calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UTCN 
     Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia Financiar-contabilă 
     Anexa 1 

 

4. Aprobarea cuantumului tarifar orar cu care este remunerat personalul UTCN implicat in contracte/proiecte cu terţii 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DRU, Direcţia Financiar-contabilă 
             Anexa 2 
 

5. Aprobarea modificărilor propuse de comisiile Senatului la “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de 
Relaţii Internaţionale” 
     Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI, trimis la Senat 

 

6. Aprobarea modificărilor propuse de comisiile Senatului la “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului 

Cultural Studenţesc” 
     Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat 

 

7. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului de Imagine şi Relaţii Publice” 
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat               
              Anexa 3 
 

8. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Educație Continuă, 
Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR)” 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, trimis la Senat               
              Anexa 4 
 

9. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Resurse Umane din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca” 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 
              Anexa 5, Anexa 5 (2) 
 

10. Aprobarea acordării de ajutoare lunare din veniturile proprii ale UTCN pentru compensarea diminuării veniturilor ca 
urmare a aplicării Legii 153/2017 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis la Senat    
              Anexa 6     
 

11. Aprobarea excluderii din cămin a 5 studenţi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
căminelor studenţeşti 

              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, Comitete de cămin 
 

12. Aprobarea “Regulamentului Școlii Doctorale a UTCN din cadrul IOSUD-UTCN” 
              Implementare: Director CSUD 
              Anexa 7 
 

13. Aprobarea “Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca” 

             Implementare: Director CSUD 
             Anexa 8 
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14. Aprobarea “Regulamentului pentru obţinerea atestatului de abilitare şi afilierea la Școala Doctorală a Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca” 

              Implementare: Director CSUD 
              Anexa 9 
 

15. Aprobarea unor comisii de finalizare a studiilor 
               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

16. Informare privind fax-ul MEN referitor la cursurile de etică şi integritate academică 
              Implementare: Prorector didactic, decani 
 

17. Informare privind demararea organizării ediţiei a VI-a a “Zilelor carierei în UTCN” 
              Implementare: Prorector didactic, CCOC 
 

18. Aprobarea procedurii operaţionale “Avizarea şi aprobarea planurilor de învăţământ în UTCN” 
              Implementare: Prorector didactic, BAC 
              Anexa 10 
 

19. Aprobarea intrării în lichidare a programului de studii de licenţă “Fizică” de la Facultatea de Ştiinţe 
              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
 

20. Respingerea solicitării Facultăţii de Construcţii de Maşini de a organiza admitere separată la programele de studii 
“Tehnologia Construcţiilor de Maşini – Cluj” şi “Design industrial”, admiterea organizându-se pe domenii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.   

              Implementare: Prorector didactic, Facultatea C.M. 
 

21. Informare privind inserţia pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor promoţiei 2016 a UTCN  
              Implementare: Prorector didactic, CCOC 
 

22. Aprobarea demarării procedurilor pentru acreditarea prin DSPP a programului de studii “Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar” – cursuri I.D. cu taxă   

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, director DSPP 
 

23. Aprobarea statelor de funcţii ale personalului nedidactic şi didactic auxiliar  
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis la Senat 
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