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Nr. 67 / 04 decembrie 2018 
1. Aprobarea unor modificări la „Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante 

din UTCN”  
             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea „Metodologiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică 
pentru învăţământul superior din cadrul UTCN”   

             Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea iniţierii procedurilor pentru validarea calificării şi înscrierii în RNCIS a programului de studii de licenţă 
„Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Cluj-Napoca)” de la Facultatea de Litere 

             Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea de Litere, DSPP 
 

4. Aprobarea îndreptării unor erori materiale în statele de funcţii pentru anul universitar 2018/2019  la DSPP 
             Implementare: Prorector didactic, DSPP, SINU, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea acordării de granturi suport pentru articole - publicaţii ştiinţifice   
             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

6. Aprobarea acordării de zile libere pentru 24.12.2018 şi 31.12.2018 pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 
cu recuperare sau cu efectuare de zile de concediu. 

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

7. Aprobarea plăţii în luna decembrie 2018 din finanţarea de bază a UTCN a tranşei aferente anului 2018 din 
diferenţele salariale stabilite în baza sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru perioada octombrie 
2008 – aprilie 2011. 

             Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU, trimis 
                                     la Senat 
 

8. Aprobarea modului de înregistrare şi plată a salariilor şi contribuţiilor pentru luna noiembrie 2018 pentru proiectele 
de cercetare-plan naţional, POC, ERASMUS, INTERREG, TEMPUS, LEONARDO şi contracte cu terţi 

             Implementare: DRU, Direcţia financiar-contabilă, DMCDI 
 

9. Aprobarea componenţei Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) şi a Consiliului Şcolii 
doctorale 

             Implementare: Director CSUD 
 

10. Informare privind activitatea organizaţiilor studenţeşti în luna noiembrie 2018  
             Implementare: student reprezentant în Consiliul de Administraţie 
 

 


