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1. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de formare psihopedagogică nivel I şi II  
             Implementare: Prorector didactic, BAC, DSPP, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea componenţei comisiilor de finalizare a studiilor 
              Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea datelor pentru examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Construcţii de Maşini 
     Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea CM 

 

4. Aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare a calificărilor şi 
introducerea în RNCIS a programelor de studii universitare de licenţă de la UTCN 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
             Anexa 1 
 

5. Aprobarea evaluării periodice a unor programe de studii universitare de licenţă 
     Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
     Anexa 2 

 

6. Aprobarea încheierii unui protocol între UTCN şi Universitatea din Craiova în vederea organizării examenului de 
finalizare a studiilor de licenţă la specializarea “Construcţii civile, industriale şi agricole” de la Facultatea de 
Mecanică a Universităţii din Craiova cu deplasarea comisiei la Craiova. 
     Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Construcţii 

 

7. Aprobarea iniţierii procedurii de evaluare externă în vederea acreditării unui nou domeniu de studii universitare de 
master de cercetare “Ingineria Transporturilor” şi a programului “Logistica şi Siguranţa în Transporturi” 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
 

8. Informare privind demararea concursurilor pe posturi didactice 
              Implementare: Prorector didactic, decani 
 

9. Aprobarea “Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
              Anexa 3 
 

10. Aprobarea “Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului Consultativ al UTCN” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
              Anexa 4 
 

11. Informare privind decernarea burselor “Roberto Rocca” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, decani 
 

12. Aprobarea noului plan de învăţământ şi derularea programului postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă “Responsabil IT cu protecţia datelor cu caracter personal” 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea acordării de ajutoare din venituri proprii pe luna februarie 2018 pentru salariaţii cu venituri mici 
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia Financiar Contabilă 
             Anexa 5 
 

14. Aprobarea acordării de ajutoare din venituri proprii pe luna februarie 2018 pentru salariaţii care nu au beneficiat 
integral de numărul de tichete acordat în contul participării la organizarea examenelor de admitere din 2017 şi a 
celor care au efectuat auditarea activităţii de cercetare a personalului UTCN în perioada 2014-2016 

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia Financiar Contabilă 
 

15. Aprobarea repartizării către facultăţi a unor fonduri din finanţarea de bază şi veniturile proprii ale UTCN 
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia Financiar Contabilă 
 

16. Aprobarea “Raportului de autoevaluare al UTCN” în vederea acreditării instituţionale 
              Implementare: Rector, prorectori, trimis la Senat 
              Anexa 6 
 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_3.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_4.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_5.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/51.Anexa_6.pdf


17. Validarea studentului Har Horaţiu propus de organizaţiile studenţeşti pentru a face parte din Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) pe universitate 

              Implementare: student reprezentant în CA, BAC, trimis la Senat 
 

18. Informare privind stadiul pregătirii dosarelor pentru RNCIS şi a dosarelor pentru evaluarea programelor de studii 
care intră în evaluarea instituţională 

              Implementare: Prorector didactic, BAC 
 

 


