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1. Aprobarea prin vot electronic în data de 18.12.2019 a lansării programului ”UTC-N2020 – Excelență în inginerie”  
              Implementare: Rector 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 18.12.2019 a componenţei unei comisii interne de control privind activitatea 

din cadrul cantinei UTCN 

              Implementare: Rector, DGA 
 

3. Aprobarea prin vot electronic în data de 8.01.2020 a Instrucţiunilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului “Cea mai bună grupă din UTCN”. 

              Implementare: Rector 
 

4. Aprobarea alocării fondurilor pentru facultăţi pe trimestrul I al anului 2020 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă 
 

5. Aprobarea a două referate de necesitate referitoare la prestările de servicii pentru administrarea şi întreţinerea 
serverului de poştă electronică şi a serviciilor de webhosting ale UTCN pe anul 2020 

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

6. Aprobarea calendarului de admitere la doctorat  
              Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea unor modificări la Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat şi a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

              Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea unor modificări la Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în 
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca 

              Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea modificării componenţei Consiliului de coordonare a programelor doctorale Inginerie electrică  
              Implementare: Director CSUD 
 

10. Aprobarea demarării procedurilor în vederea aderării UTCN la Asociaţia T.I.M.E. (Top International Managers in 
Engineering) 

              Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea granturilor suport pentru articole, brevete - publicaţii pe anul 2019 (publicate în semestrul IV) 
              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, Direcţia financiar-contabilă, DMCDI 
 

12. Aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial (SCIM) pentru anul 2020 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

13. Aprobarea Raportului  asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

14. Aprobarea prelungirii termenului de plată a ratei a 2-a şi a examenelor restante până în 16.01.2020   
              Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, Direcţia financiar-contabilă 
 

15. Aprobarea prelungirii termenului de depunere a cererilor pentru înscrierea în concursul Cea mai bună grupă pe 
facultate/universitate    

              Implementare: reprezentant studenţi în CA 
 

16. Aprobarea unor modificări la Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă în 
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

17. Aprobarea unor modificări la Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în 
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

 



18. Informare privind concursurile pe posturi didactice 
              Implementare: Prorector didactic 
 

19. Informare privind stadiul acreditării programelor de licenţă şi al domeniilor de master   
              Implementare: Prorector didactic, BAC, facultăţi 
 

20. Aprobarea demarării procedurilor de validare, înscriere în RNCIS şi autorizare provizorie ARACIS a specializării 
Ingineria Sistemelor Electroenergetice, domeniul Inginerie Energetică, la Facultatea de Inginerie Electrică 

              Implementare: Prorector didactic, Facultatea IE, trimis la Senat 
 

21. Aprobarea demarării procedurilor de validare, înscriere în RNCIS şi autorizare provizorie a specializării Sisteme 
Electrice - Bistriţa, domeniul Inginerie Electrică, la Facultatea de Inginerie Electrică 

              Implementare: Prorector didactic, Facultatea IE, trimis la Senat 
 

 
 
 


