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1. Informare privind problemele dezbătute în cadrul reuniunii membrilor Alianţei Române a Universităţilor Tehnice 

(ARUT) din 3-4 mai 2018 
             Implementare: Rector 
 

2. Aprobarea înfiinţării Biroului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (BPDCP) şi implicit modificarea 
organigramei UTCN 

             Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
             Anexa 1 
 

3. Aprobarea modului de recompensare a personalului implicat în activităţile de organizare a examenelor de simulare 
şi a celor de admitere 

             Implementare: Decanate, Biroul Admitere, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Financiar-Contabilă 
            Anexa 2       
 

4. Informare privind calendarul pentru depunerea şi soluţionarea dosarelor pentru menţinerea calităţii de titular în 
UTCN a personalului didactic care a împlinit vârsta legală de pensionare  
   Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

 

5. Lansarea în consultare a noilor fişe de post pentru personalul didactic din UTCN 
            Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
            Anexa 3 
 

6. Aprobarea repartizării cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 pe facultăţi pentru ciclul de licenţă şi 
master, respectiv repartizarea pe programe doctorale a cifrelor de şcolarizare de la ciclul de doctorat  
     Implementare: Prorector didactic, Director CSUD, decani 

 

7. Aprobarea granturilor suport pentru articole-publicaţii     
             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
             Anexa 4 
 

8. Aprobarea sumei alocate de UTCN pentru participarea la competiţa de granturi interne de cercetare lansată în 
cadrul ARUT     
     Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
     Anexa 5 

 

9. Aprobarea „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Compartimentului de Management Universitar” 
            Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Biroului de Audit Public Intern” 
            Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea unor măsuri cu privire la susţinerea tezelor de doctorat pentru a preveni situaţii de amânare sau 
respingere a tezelor la comisiile CNATDCU 

              Implementare: director CSUD 
              Anexa 6 
 

12. Aprobarea unor modificări ale Regulamentului de admitere la ciclurile de licenţă şi master impuse de modul de 
distribuire de către MEN a cifrelor de şcolarizare, pe diferite categorii 

              Implementare: Prorector didactic, Biroul de Admitere, decani, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de licenţă şi master: Comisia Centrală, Comisia pentru 
prelucrarea informatizată a datelor şi rezultatelor, Comisia de certificare a conformităţii cu originalul, Comisia de 
echivalare a diplomelor, Comisia de contestaţii 

              Implementare: Prorector didactic, Biroul de Admitere, trimise la Senat 
 

14. Informare şi lansare în consultare a calendarului admiterii 2018/2019 
              Implementare: Prorector didactic 
 

15. Aprobarea demolării şi casării casei de lemn şi pământ situată în Complexul Studenţesc Observator, str. Ceahlău 
nr.77, precum şi a demarării procedurilor de amenajare a unui spaţiu de recreere pentru studenţi în această locaţie 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_3.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_4.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_5.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/54.Anexa_6.pdf


              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA 
 

16. Prezentarea unor noi propuneri privind structura anului universitar 2018/2019 
             Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Inginerie Electrică 
 

17. Informare privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă 
      Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă  

 

 


