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Nr. 97 / 02 iunie şi 17 iunie 2020 
2 iunie 2020 – vot electronic 

1. Aprobarea cifrelor de şolarizare defalcate pe facultăţi pentru admiterea în anul universitar 2020/2021 a românilor de 

pretutindeni 
               Implementare: Prorector Relaţii internaţionale, Biroul de Admitere 
A  

2. Aprobarea Contractului de studii pentru ciclul de studii de licenţă pentru anul universitar 2020/2021 
               Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea calendarului detaliat pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 

2020/2021 
              Implementare: Prorector didactic 
 

4. Aprobarea aderării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la Clusterul de Educaţie C-EDU 
               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis la Senat 

 

17 iunie 2020 – online 

5. Aprobarea Regulamentului de taxe pentru anul universitar 2020/2021 
                Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea Stucturii anului universitar 2020/2021 
                Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea Contractului de studii pentru ciclul de studii de master pentru anul universitar 2020/2021 
               Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea Contractului disciplinelor pentru ciclul de studii de licenţă pentru anul universitar 2020/2021 
               Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea Contractului disciplinelor pentru ciclul de studii de master pentru anul universitar 2020/2021 
               Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, trimis la Senat 

 

10. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei care începe în 2020 şi modificari ale unor planuri de învăţământ 
ale promoţiilor anterioare 

               Implementare: Prorector didactic, SINU, facultăţi, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea comisiilor pentru admitere la nivelul facultăţilor şi a celor pe universitate 
               Implementare: Prorector didactic,  facultăţi 
 

12. Aprobarea metodologiilor facultăţilor pentru admiterea la ciclul de studii de master  
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

13. Aprobarea prelungirii cu o zi a perioadei de înscriere la admiterea la ciclul de studii de licenţă, ca urmare a adresei 
MEC nr.360/GP/15.06.2020  

               Implementare: Prorector didactic 
 

14. Aprobarea iniţierii procedurilor de validare a calificării şi înscriere în RNCIS a “Programului de formare 
psihopedagogică” din cadrul DSPP, locaţiile Baia Mare şi Cluj-Napoca  

               Implementare: Prorector didactic, DSPP, BAC, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea iniţierii procedurilor de validare a calificării şi înscriere în RNCIS a noului program de master  
“Construcţie şi inovare curriculară” în domeniul nou de master “Ştiinţe ale educaţiei” în cadrul Facultăţii de Litere 

               Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea de Litere, trimis la Senat 
 

16. Informare privind finalizarea aplicaţiei pentru soluţionarea fişelor de lichidare online şi a programărilor online pentru 
eliberarea diplomelor la Biroul de Acte de Studii  

               Implementare: Prorector didactic 
 

17. Aprobarea prelungirii perioadei de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către studenţi pentru semestrul II al 
anului univ. 2019/2020 până la data de 15 septembrie 2020  

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, studenţi 
 



18. Aprobarea plăţii obligaţiilor financiare restante ale studenţilor în perioada 29 iunie – 2 iulie;  
               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Direcţia financiar-contabilă 
 

19. Aprobarea reglementării de a se emite decizii nominale de exmatriculare semnate de Decani, pe baza Ordinului de 
exmatriculare semnat de Rector şi transmiterea acestora studenţilor conform art.5.2 din contractul de studii 

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, BRI 
 

20. Aprobarea depunerii lucrărilor de licenţă, disertaţie, diplomă în cele 3 sesiuni aferente anului universitar 2019/2020 
doar în format electronic (pdf.) 

               Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

21. Stingerea unor solduri reprezentând cofinanţare şi diferenţă din amortizare în balanţele proiectelor POSCCE şi 
POSDRU din soldul veniturilor proprii ale universităţii 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

22. Aprobarea trecerii pe cheltuiala UTCN a sumelor înregistrate în contabilitate în contul “Decontări din operaţiuni în 
curs de clarificare”  

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

23. Aprobarea utilizării regiei cuvenite UTCN din proiecte finanţate prin diferite programe pentru cheltuielile căminelor şi 
cantinelor 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

24. Aprobarea achiziţionării şi emiterii semnăturilor electronice extinse bazate pe certificat digital pentru managerii 
proiectelor finanţate din fonduri structurale 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 

 

25. Aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Hub de cercetare în domeniul energiei şi a mobilităţii pe bază de hidrogen 
(H2TREC)” în parteneriat cu Bosch şi Transylvania Energy Cluster (TREC) 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, CTFS 
 

26. Aprobarea participării UTCN la asocierea în clusterul “SpaceTech Transilvania Cluster” împreună cu INCDTIM şi 
compania Control Data Systems. 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

27. Aprobarea procedurii operaţionale “Aprovizionarea cu materii prime a cantinelor din UTCN” 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DGA 
 

28. Aprobarea procedurii operaţionale “Închirierea bunurilor imobile, temporar disponibile, prin Hotărâre a Guvernului, 
aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea ministerului de resort, prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare” 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DGA 
 

29. Aprobarea Raportului final al comisiei interne numită prin Decizia nr. 07/09.01.2020 referitor la controlul activităţii 
desfăşurate în cadrul cantinei UTCN 

               Implementare: DGA 
 

 
 


