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1. Aprobarea prin vot electronic în data de 10.04.2020 ca personalul didactic auxiliar și nedidactic să efectueze 4 zile de 

concediu de odihnă din zilele de concediu restante pentru anul 2019 și/sau zilele de concediu aferente anului 2020, 
în perioada 13 - 16 aprilie 2020, cu asigurarea permanenţei la servicii. 

              Implementare:  toate structurile implicate, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea prelungirii prevederilor hotărârii 38/10.04.2020, astfel încât personalul didactic auxiliar și nedidactic să 
efectueze încă 4 zile de concediu de odihnă din zilele de concediu restante pentru anul 2019 și/sau zilele de 
concediu aferente anului 2020, în perioada 21 - 24 aprilie 2020, cu asigurarea permanenţei la servicii. 

              Implementare:  toate structurile implicate, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea modelului fişei pentru raportarea săptămânală de către toate cadrele didactice, pe durata stării de urgenţă, 
a activităților desfășurate on-line și a celor conform fișei postului 

               Implementare: întregul personal didactic din UTCN, trimis la Senat 
 

4. Informare privind raportarea activităţii desfăşurate în regim de plata cu ora prin modulul dedicat implementat în 
aplicaţia de registratură electronică. 

              Implementare:  personalul didactic implicat 
 

5. Aprobarea completării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, aprobată prin HSU nr. 1099/26.09.2019 cu un articol nou referitor la faptul 
că, în situaţii de forţă majoră, derularea concursurilor poate avea loc online, prin platforme dedicate, cu participarea 
candidatului și a tuturor membrilor comisiei de concurs. 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

6. Aprobarea Procedurii operaţionale pentru desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

7. Informare privind calendarul recuperărilor activităţilor practice din UTCN, care nu pot fi desfăşurate on-line. 
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 

 

8. Aprobarea actualizării Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat şi a programelor postdoctorale de cercetare avansată în UTCN – prin adăugarea articolelor referitoare la 
desfăşurarea online a proiectelor de cercetare/rapoartelor de cercetare, precum şi a presusţinerii şi susţinerii tezei de 
doctorat. 

               Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea actualizării Procedurii de susţinere a tezei de doctorat prin adăugarea articolelor referitoare la 
desfăşurarea online a presusţinerii şi susţinerii tezei de doctorat. 

               Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

10. Aprobarea actualizării Regulamentului de abilitare prin adăugarea articolelor referitoare la desfăşurarea online a 
abilitării 

               Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea Procedurii operaţionale privind abilitarea în cadrul IOSUD UTCN 
               Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

 
 


