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1. Informare privind repartizarea finanţării suplimentare pe ramuri de ştiinţă alocată UTCN pe anul 2018, în funcţie de 

indicatorii de calitate IC raportaţi 
             Implementare: Rector, decani 
 

2. Prezentarea rapoartelor asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice aflat în derulare  
             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

3. Informare privind propunerile facultăţilor de prelungire a activităţii asistenţilor angajaţi pe perioadă determinată 
             Implementare: Prorector didactic, DRU 
 

4. Aprobarea solicitării Facultăţii de Ştiinţe (CUNBM) pentru demararea procedurii de autorizare a programului de 
licenţă „Chimie medicală”  

             Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Ştiinţe, BAC, trimis la Senat 
 

5. Informare privind dosarele care urmează  a fi transmise la ANS pentru înscrierea în RNCIS 
             Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
 

6. Informare privind rezultatele iniţiale ale concursului de admitere la ciclul de licenţă 
             Implementare: Prorector didactic, Biroul de Admitere, SINU 
 

7. Aprobarea „Metodologiei privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor 
pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiectele finanţate din 
fonduri europene nerambursabile derulate în UTCN” 

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

8. Aprobarea „Metodologiei de recrutare şi selectare a personalului în vederea ocupării  posturilor înfiinţate în afara 
organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile” 

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

9. Aprobarea proiectului „Reabilitare, schimbare de destinaţie din sediu administrativ în spaţii de învăţământ şi 
conservare monument istoric” la extensia universitară Bistriţa în vederea finanţării în cadrul POR/2017/10/10.1/7 
regiuni 

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

10. Aprobarea depunerii cererii de proiect cu titlul „Reabilitare şi recompartimentare clădire atelier şcoală, strada 
Dorobanţilor nr.71-73, municipiul Cluj-Napoca, judeţ Cluj”  

             Implementare: PTAP, Direcţia General Administrativă, Compartimentul Tehnic Fonduri Structurale, Direcţia  
                                     Financiar-Contabilă 
 

11. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare la extensia din Alba Iulia a UTCN, în 
vederea promovării învăţământului terţiar universitar, str. Alexandru Ioan Cuza nr.23”  

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

12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, 
schimbare de destinaţie din sediu administrativ în spaţii de învăţământ şi conservare monument istoric” la extensia 
universitară Bistriţa 

             Implementare: PTAP, Direcţia General Administrativă, Compartimentul Tehnic Fonduri Structurale, Direcţia  
                                     Financiar-Contabilă 
 

13. Aprobarea demarării procedurii de elaborare a proiectului „Cloud Cercetare UTCN-CLOUDUT”, în cadrul 
Programului Operaţional Competitivitate, Axa 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 

             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, decani 
 

14. Informare privind lansarea de către Ministerului Cercetării şi Inovării a competiţiei „Proiecte de dezvoltare 
instituţională – Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI” 

             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, decani 
 

15. Informare referitoare la Raportul comisiei numite pentru a analiza oportunitatea modificării “Metodologiei de 
aprobare a solicitării de menţinere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare şi de reîncadrare în funcţia de 



personal didactic a personalului didactic pensionat din UTCN”   
    Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 

 

16. Aprobarea cadrului în care poate fi utilizată regia proiectelor de cercetare pentru plata personalului auxiliar 
             Implementare: DRU, DMCDI, Direcţia financiar-contabilă   
 

17. Aprobarea demarării procedurilor pentru derularea prin DECIDFR, în regim cu taxă, a programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă “Managementul pieţelor de energie” şi “Elemente 
de radioterapie” 

             Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

 


