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1. Aprobarea prin vot electronic în data de 29.01.2020 a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a funcţiunilor şi 

soluţiilor tehnice privind obiectivul „Refuncționalizare pentru învățământ ansamblu de clădiri situate în Cluj-Napoca 

str. G. Barițiu nr. 4-6-8”;  

              Implementare:  DGA 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 29.01.2020 a intrării în lichidare a programelor de studii universitare de 

masterat “Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor” şi “Logistica transporturilor rutiere”, domeniul Ingineria 

autovehiculelor, cu predare în limba română începând cu anul 2020-2021 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea prin vot electronic în data de 29.01.2020 a componenţei unei comisii interne de control privind activitatea 

din cadrul cantinei UTCN 

              Implementare: Rector, DGA 
 

4. Aprobarea prin vot electronic în data de 07.02.2020 a propunerii referitoare la perioada de plată a obligaţiilor 
financiare restante; 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Direcţia financiar-contabilă 
 

5. Aprobarea prin vot electronic în data de 07.02.2020 a „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de finalizare a studiilor” 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

6. Reaprobarea prin vot electronic în data de 12.02.2020 a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare 
la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar 
universitar”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, Apel de proiecte nr POR/2017/10/10.1/10.3/7 regiuni, ajuns în 
faza de precontractare, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

              Implementare: Rector 
 

7. Aprobarea alocării fondurilor (din finanţarea de bază şi venituri proprii) la facultăţi pe anul 2020 pentru efectuarea de 
cheltuieli dedicate proceselor didactice şi de cercetare 

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

8. Aprobarea modificării planurilor de învăţământ pentru 22 programe derulate prin DECIDFR, în conformitate cu 
prevederile O.M. 4750/12.08.2019  

              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, director DECIDFR, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea demarării procedurii pentru derularea noului program postuniversitar „Probleme specifice privind calea 
fără joante” derulat prin DECIDFR 

              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, director DECIDFR, trimis la Senat 
 

10. Informare privind derularea mobilităţilor prin programele ERASMUS 
              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

11. Aprobarea demarării procedurilor pentru scoaterea la concurs în afara organigramei a 14 posturi  într-un program 

HUSKROUA  

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

12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului administrativ 

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

13. Aprobarea Procedurii operaţionale privind funcţionarea Bazei didactice Mărişel 

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

14. Aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021    
              Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea unor erori materiale la statele de funcţii 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 



16. Aprobarea calendarului pentru admiterea la ciclul de licenţă  
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

17. Aprobarea unei decalări a sesiunii de restanţe din perioada 6-12 iulie 2020 în perioada 1-7 iulie 2020 în concordanţă 
cu calendarul examenului de admitere 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la Senat 
 

18. Aprobarea intrării în lichidare a programelor de studii universitare de master “ECO Infrastructuri pentru Transporturi şi 
Lucrări de Artă” şi “Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor” din domeniul Inginerie civilă şi instalaţii, începând cu anul 
universitar 2020-2021 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

19. Aprobarea modificării denumirilor specializărilor de Inginerie Economică (ciclul de licenţă) de la facultăţile: Construcţii 
de Maşini, Inginerie Electrică, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Inginerie. 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la Senat 
 

20. Aprobarea calendarului de admitere la doctorat 
       Implementare: Director CSUD 

 

21. Aprobarea modificărilor la “Contractul cadru de studii universitare de doctorat”, a Anexei şi a Actului adiţional la 
contract  

               Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 

 

22. Aprobarea plătii din finanţarea de bază a ratei pentru anul 3 de implementare a programului ANELIS 
               Implementare: Director economic 
 
 

23. Aprobarea achiziţionării unui serviciu informatic pentru alocarea de numere ordinelor de plată care se introduc pe 
platforma ANAF-ului 

               Implementare: Director economic 
 
 

 

 
 


