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Nr. 88 / 10 martie 2020 
1. Informare privind solicitarea unui punct de vedere ferm și urgent, alături de alte patru universități clujene, Comitetului 

Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, respectiv, domnului Secretar de Stat Raed Arafat, care să precizeze 
oportunitatea întreruperii cursurilor în cadrul UTCN, la fel ca alte șapte universități publice din București 

              Implementare:  Consiliul de Administraţie 
 

2. Consultarea membrilor Consiliului de Administraţie în legătură cu suspendarea activităţilor faţă în faţă cu studenţii, ca 
urmare a măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evitarea 
răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus) – s-a hotărât amânarea luării unei decizii în acest sens până la 
noi dispoziţii sau obţinerea unui răspuns la solicitarea de mai sus 

               Implementare: Consiliul de Administraţie 
 

3. Informare privind monitorizarea mobilităților în derulare, incoming și outgoing, atât pentru studenți cât și pentru 
cadrele didactice şi suspendarea mobilităților din cadrul programelor Erasmus până la data de 31.03.2020 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

4. Informare privind anularea sau amânarea tuturor evenimentelor care presupun un număr mare de participanți 
(conferințe, workshop-uri, saloane - PROINVENT) 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

5. Informare privind suspendarea temporară a activității Complexului de Natație 
              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA 
 

6. Aprobarea modificării tarifului pentru cazare în căminele studenţeşti, în regim hotelier pe durata vacanţelor, pentru 
diferite manifestări culturale şi conferinţe, la 65 de lei/pat/noapte. 

              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea Raportului Rectorului privind starea UTCN în anul 2019 
              Implementare: Rector, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2019 cu execuţia bugetară (sursa F şi D) şi a Bugetului iniţial pe 2020. 
              Implementare: Director economic, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea înlocuirii unor membri în Comisia de Etică a UTCN 
              Implementare: Facultăţi, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea numirii domnului prof.dr.ing.Radu Vlad în Consilului Director al Fundaţiei Centrul de Dezvoltare 
Managerială  

              Implementare: Rector 
 

11. Aprobarea decalării termenului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi pentru semestrul I al anului univ. 
2019/2020  

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, studenţi, SINU 
 

12. Aprobarea Procedurii operaţionale – iniţierea unui program de formare postuniversitar cu certificat MEC 
               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
 

13. Aprobarea organizării la nivelul fiecărei facultăţi a unei sesiuni excepţionale de consultaţii şi restanţe, pentru anii 
terminali, în regim cu taxă 

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

14. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice pe perioadă determinată şi nedeterminată    
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

15. Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2019/2020 
              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

16. Aprobarea decalării calendarului pentru finalizarea studiilor la Facultăţile de Litere şi Stiinţe 
              Implementare: Prorector didactic, Facultăţile de Litere şi Stiinţe 
 



 
 
 

17. Aprobarea intrării în lichidare a programului de master Studii Comparate în Culturi și Civilizaţii europene de la 
Facultatea de Litere începând cu anul universitar 2020-2021 

              Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 
 

18. Aprobarea metodologiilor specifice de admitere la master pentru fiecare facultate a UTCN 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

19. Aprobarea Procedurii operaționale pentru verificarea anti-plagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de 
licență și master în cadrul UTCN 
       Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

20. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului pentru Asigurarea Calității din UTCN               
 Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, BAC 

 

21. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar 

               Implementare: Prorector Relaţii internaţionale, DECIDFR 
 
 

22. Aprobarea Ghidului start-up UTCN 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 
 

23. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi în afara organigramei UTCN în cadrul a 3 proiecte  
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 
 
 
 

 
 


