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1. Informare privind problemele abordate la Consiliul Naţional al Rectorilor din data de 26.10.2018  
             Implementare: Rector 
 

2. Aprobarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din 
UTCN  

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

3. Aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate în regim de „plata cu ora” pentru anul universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
             Anexa 1 
 

4. Aprobarea acordării „indemnizaţiei de hrană” prevăzută în Legea 153/2017 pentru întregul personal al universităţii 
pentru lunile octombrie şi noiembrie 2018  

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

5. Aprobarea posturilor didactice pe perioadă determinată şi nedeterminată care urmează a fi scoase la concurs în 
semestrul I al anului universitar 2018/2019 

             Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
             Anexa 2 
 

6. Aprobarea iniţierii procedurilor pentru înscrierea şi înregistrarea calificărilor în RNCIS pentru programul de studii 
universitare de licenţă „Chimie medicală” de la Facultatea de Ştiinţe  

             Implementare: Prorector didactic, BAC, decan, director departament, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea iniţierii procedurilor pentru înscrierea şi înregistrarea calificărilor în RNCIS pentru programul de studii 
universitare de master „Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor” (în limba engleză) da la Facultatea de 
Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică  

             Implementare: Prorector didactic, BAC, decan, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea iniţierii procedurilor de evaluare ARACIS pentru încadrarea în domeniul de studii „Ingineria 
Autovehiculelor” a  programului de studii universitare de master „Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor” (în 
limba engleză) da la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică  

             Implementare: Prorector didactic, BAC, decan, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea rectificării planului de învăţământ al promoţiei 2016-2019 la specializarea „Economia firmei”, Facultatea 
de Ştiinţe, prin introducerea disciplinei „Elaborarea lucrării de licenţă”, care a fost omisă.  

             Implementare: Prorector didactic, decan, director departament, BAC, SINU, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea corectării unor erori materiale în statele de funcţii pentru anul universitar 2018/2019  la facultăţile: 
Automatică şi Calculatoare, Ingineria Materialelor şi a Mediului, Inginerie, Litere, Ştiinţe 

             Implementare: Prorector didactic, decani, DRU, SINU, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea rectificării unor erori materiale la planul de învăţământ al specializării „Filosofie”, promoţia 2016/2017, 
Facultatea de Litere   

             Implementare: Prorector didactic, decan, director departament, BAC, SINU, trimis la Senat 
 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/65.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/65.Anexa_2.pdf

