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Nr. 84 / 26 noiembrie 2019 
1. Aprobarea unor modificări la „Organigrama UTCN”  
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea unor modificări la “Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca” 

              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea „Procedurii operaţionale – elaborarea deciziilor în cadrul Consiliului de Administraţie al UTCN ” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

4. Aprobarea „Listei funcţiilor sensibile din UTCN” 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

5. Aprobarea realizării operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al UTCN 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

6. Aprobarea responsabililor ECTS din facultăţi 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la Senat  
 

7. Aprobarea înlocuirii doamnei Corina DAN, cu doamna Ionela NEAG în Comisa de Etică universitară a UTCN  
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea demarării procedurilor pentru autorizarea unui nou program de master „Topografie digitală în construcţii şi 
cadastru” din domeniul „Inginerie Geodezică” 

              Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Construcţii, Biroul pentru Asigurarea Calităţii, trimis la Senat 
 

9. Informare privind exmatricularea studenţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile financiare sau nu şi-au semnat 
contractele de studii/discipline 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

10. Aprobarea demarării procedurilor pentru autorizarea unui nou program de master „Didactica educaţiei STEM (Ştiinţe, 
Tehnologie, Inginerie şi Matematică ”  

              Implementare: Prorector didactic, DSPP, Biroul pentru Asigurarea Calităţii 
 

11. Aprobarea înlocuirii unor studenţi în Consiliile de coordonare ale studiilor doctorale 
              Implementare: Director CSUD 
 

12. Aprobarea unor reglementări cu privire la termenele până la care se pot cheltui sumele alocate pentru granturi de 
cercetare/publicaţii   

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă, DMCDI 
 

13. Aprobarea componenţei comisiei de experţi tehnici pentru analizarea şi validarea proiectelor de cercetare, dezvoltare 
şi inovare care se încadrează în condiţiile de eligibilitate privind scutirea de impozit   

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

14. Aprobarea achiziţionării pe un an de zile a licenţei pentru aplicaţia „InCites Benchmarking & Analytics”    
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă, DMCDI 
 

15. Informări privind finanţarea pe luna decembrie 2019 şi a modificărilor propuse în metodologia de finanţare pe anul 
2020   

              Implementare: Rector 
 

 
 
 


