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Nr. 73 / 21 mai 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 23.04.2019 a tarifelor orare brute cu care vor fi remunerate persoanele 

implicate în proiectele de tip ROSE 
              Implementare: Direcția Resurse Umane 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 23.04.2019 a celor 3 propuneri de la facultăţi cu privire la nominalizarea 
persoanelor care să facă parte din Comisia de Etică a UTCN 

              Implementare: Comisia de etică a UTCN, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea modului de utilizare a sumelor încasate din taxele de admitere şi simulare a admiterii  
     Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia financiar-contabilă 

 

4. Informare privind cheltuirea fondurilor care au fost repartizate facultăţilor pentru achiziţia de echipamente 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani 
 

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

6. Aprobarea unor modificări a planurilor de învăţământ pentru 7 programe postuniversitare derulate prin DECIDFR, 
precum şi a unor programe noi care urmează a fi derulate prin DECIDFR  

              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, DECIDFR, trimis la Senat 
 

7. Informare privind platforma „Vreau la universitate” pentru studenţii internaţionali 
              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

8. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru ieşirea din indiviziune, conform sentinţei judecătoreşti la imobilele şi terenul 
situat în Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 71-73 

              Implementare: Prorector Tehnic, Administraţie, Patrimoniu, DGA 
 

9. Informare privind şedinţa festivă pentru decernarea titlurilor de doctor 
              Implementare: Director CSUD 
 

10. Informare privind lista echipamentelor propuse spre achiziţionare în cadrul proiectului institutional “ExNanoMat”; 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, director proiect 
 

11. Aprobarea granturilor suport oferite pentru publicaţii în reviste indexate ISI cu factor de impact 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

12. Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Român de studii avansate în securitate 
informatică  

             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, trimis la Senat 
 

13. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei 2019/2020 pentru ciclurile de licenţă şi master 
              Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
 

14. Aprobarea unor modificări ale planurilor de învăţământ curente ca urmare a vizitelor ARACIS la facultăţile:  ARMM, 
IMM, ETTI               

               Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
      

15. Prezentarea rezultatelor simulării admiterii 2019 
              Implementare: Prorector didactic, Birou admitere 
 

16. Aprobarea comisiilor pentru admiterea 2019 la ciclurile de licenţă şi master 
              Implementare: Prorector didactic, Birou admitere 
 

17. Respingerea propunerii Facultăţii de Construcţii de Maşini de a organiza concurs de admitere separat pentru 
specializarea „Design industrial” 

              Implementare: Consiliul de Administraţie, decan Facultatea CM 
 

18. Aprobarea comisiilor de verificare a gradului de îndeplinire a standardelor pentru concursurile pe posturi didactice 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

19. Aprobarea comisiilor pentru finalizarea studiilor la DSPP Cluj şi DSPP Baia Mare 



              Implementare: Prorector didactic, Birou admitere 
 

20. Aprobarea numirii unei comisii pentru analizarea aspectelor sesizate în adresa Facultăţii de Automatică şi 
Calculatoare nr. 11.213/07.05.2019 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

21. Aprobarea solicitării Facultăţii IMM de schimbare a domeniului din Ingineria Mediului în Ştiinţe inginereşti aplicate 
pentru noul program de master „Sisteme poligrafice sustenabile” şi înscrierea acestuia în RNCIS 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea IMM 
 

22. Aprobarea solicitărilor unor absolvenţi de la alte universităţi de a susţine examenul de finalizarea a studiilor la UTCN  
              Implementare: Prorector didactic, Decani facultăţi implicate 
 

23. Aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului Casări” 
              Implementare: DGA, trimis la Senat 
 

24. Aprobarea „Procedurii operaţionale transmiterea fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a 
obiectelor de inventar” 

              Implementare: Prorector Tehnic, Administraţie, Patrimoniu, DGA, Compartiment Casări 
 

25. Aprobarea „Procedurii operaţionale casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată, 
a clădirilor şi a obiectelor cu regtim special” 

              Implementare: Prorector Tehnic, Administraţie, Patrimoniu, DGA, Compartiment Casări 
 

26. Aprobarea „Procedurii de sistem privind funcţiile sensibile din cadrul UTCN” 
              Implementare: Prorector Management universitar şi Relaţia cu Mediul Socio-Economic, trimis la Senat 
 

 


