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Nr. 70 / 26 februarie 2019 
1. Aprobarea angajării pe perioadă determinată a candidaţilor admişi la concursurile pentru ocuparea posturilor 

didactice auxiliare şi nedidactice care sunt pensionari, indiferent de sistemul de pensii de care aparţin. 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

2. Distribuirea către decanii facultăţilor a analizei financiare pe anul 2018  
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 

 

3. Aprobarea structurii funcţionale a bibliotecii CUNBM şi dispunerea concentrării fondului de documente în noul spaţiu 
al CUNBM 
     Implementare: Prorector CUNBM, Director Direcţie Bibliotecă 

 

4. Aprobarea iniţierii procedurilor de validare a calificării şi înscriere în RNCIS şi a procedurilor de evaluare pentru 
încadrarea în domeniul „Inginerie şi Management” a două programe noi de master de la Facultatea de Construcţii de 
Maşini: „Antreprenoriat industrial la Alba Iulia” şi „Managementul sistemelor logistice la Satu Mare” 

              Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea CM, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea iniţierii procedurilor de validare a calificării şi înscriere în RNCIS şi a procedurilor de evaluare pentru 
încadrarea în domeniul „Inginerie Industrială” a programului de licenţă „Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile” 
de la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică 

              Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea ARMM, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea solicitării Departamentului de Filologie şi Stiinţe Culturale din cadrul Facultăţii de Litere CUNBM pentru 
îndreptarea unei erori materiale în statul de funcţii, unde a fost omisă o disciplină obligatorie 

              Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea de Litere, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea solicitării Departamentului de Matematică din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare pentru 
îndreptarea unei erori materiale în statul de funcţii 

              Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea de Litere, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea modificării planului de învăţământ pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă „Managementul apelor” 

              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

9. Informare privind festivitatea absolvenţilor 2019  
             Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

10. Informare privind termenul de depunere a  proiectelor de tip ROSE pentru reducerea abandonului şcolar  
             Implementare: Prorector didactic 
 

11. Informare privind concursurile pe posturi didactice pentru semestrul I al anului univ.2019/2020  
             Implementare: Prorector didactic, decani 
 

12. Aprobarea unei comisii care să analizeze situaţia celor două Departamente de Specializare cu Profil Psihopedagogic 
(Cluj-Napoca şi Baia Mare)  

             Implementare: Prorector didactic 
 

13. Aprobarea unei sesiuni speciale solicitate de Facultatea de Automatică şi Calculatoare la disciplinele „Analiza şi 
sinteza dispozitivelor numerice” şi „Logic Design” 

             Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea AC 
 

14. Aprobarea achitării unor burse CEEPUS aferente lunii octombrie 2018  
             Implementare: Director economic 
 

 


