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1. Aprobarea suplimentării statelor de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic  
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea corectării unei erori materiale în HCA nr.44/23.04.2019  

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

3. Aprobarea delegării BCA pentru a aviza depunerea proiectelor finanţate din fonduri structurale la care cofinanţarea 
UTCN este până la 2% 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 
 

4. Aprobarea comisiilor pentru verificarea îndeplinirii standardelor pentru concursurile pe posturi didactice aflate în 
derulare 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

5. Aprobarea înlocuirii a două persoane în Comisa de Etică universitară a UTCN (reprezentanţii Facultăţii de Arhitectură 
şi Urbanism şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea demarării procedurilor pentru autorizarea unui nou program de master didactic „Didactica educaţiei STEM” 
din domeniul Ştiinţe ale educaţiei 

              Implementare: Prorector didactic, DSPP, trimis la Senat  
 

7. Aprobarea iniţierii demersurilor pentru negocierea şi achiziţia terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada René 
Descartes nr.21  

              Implementare: Rector, DGA, trimis la Senat 
 

8. Propunerea comisiei de negociere şi achiziţie a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada René Descartes 
nr.21 

              Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

9. Informare privind demersurile pentru iniţierea înscrierii on-line la concursul de admitere în UTCN 
              Implementare: Prorector didactic, SINU 
 

10. Aprobarea grantului suport pentru citări în anul 2019 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă, DMCDI 
 

11. Informare privind evenimentul organizat de Facultatea de Inginerie Electrică pentru înmânarea festivă a diplomelor 
absolvenţilor promoţiei 2019 

              Implementare: Rector, decan FIE 
 

12. Informare privind demersurile pentru realizarea documentaţiei pentru iniţiativa instituţională privind aderarea la 
„European University Networks”   

              Implementare: Rector 
 

13. Discuţii legate de modalitatea de desemnare a celei mai bune grupe pe facultate/universitate    
              Implementare: Rector, reprezentant studenţi în CA 
 

 
 
 


