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1. Invitat: prof.dr.ing. Daniela Păunescu – prezintă calendarul, etapele şi acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru 

evaluarea domeniilor de studii universitare de masterat 
              Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
 

2. Invitat: ş.l.dr.ing. Şerban-Nicolae Meza – prezintă activitatea Biroului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
(BPDCP) 
     Implementare: BPDCP, decani 

 

3. Aprobarea tarifelor pentru remunerarea activităţilor didactice de îndrumare a doctoranzilor în stagiu 
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 

 

4. Analiza previzionărilor de posturi didactice care urmează a fi scoase la concurs în semestrul II al anului univ. 
2018/2019 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

5. Aprobarea acordării de granturi suport membrilor comunităţii academice care pot dovedi o creştere a numărului de 
citări independente în publicaţii indexate Web of Science 

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI  
 

6. Informare privind poziţia Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în QS World University Rankings 
              Implementare: Rector 
 

7. Informare privind Salonul Pro Invent ediţia 2019 
              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

8. Aprobarea încheierii unui protocol între UTCN şi Universitatea din Craiova în vederea organizării examenului de 
finalizare a studiilor de licenţă pentru specializarea „Construcţii civile, industriale şi agricole” (autorizată provizoriu) din 
cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii din Craiova 

              Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea de Construcţii, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea propunerii Comisiei de evaluare internă de fuziune a celor două departamente cu specific psihopedagogic 
din cadrul UTCN de la Cluj-Napoca şi Baia Mare 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea „Execuţiei bugetare şi a bilanţului pe anul 2018” şi a „Bugetului de venituri şi cheltuieli al UTCN propus 
pentru 2019/2010” 

              Implementare: Rector, Director economic, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea directorilor de proiect propuşi pentru a depune proiecte în cadrul competiţiei FDI 2019  
             Implementare: Rector, trimis la CNFIS 
 

12. Aprobarea solicitării Facultăţii de Litere CUNBM pentru îndreptarea unor erori materiale în statul de funcţii 
              Implementare: Prorector didactic, Decan Facultatea de Litere, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea unei sesiuni excepţionale de examene pentru anii terminali  
             Implementare: Prorector didactic, Facultăţi 
 

14. Aprobarea achiziţionării licenţei MATLAB Campus în cadrul proiectului instituţional “Susţinerea excelenţei în 
cercetarea din domeniul  nanotehnologiilor şi materialelor avansate (ExNanoMat-21PFE)”      

             Implementare: Director proiect 
 

15. Aprobarea prelungirii termenului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi pentru semestrul I al anului 
universitar 2018/2019 până la 30.03.2019     

             Implementare: Prorector didactic, Facultăţi 
 

 


