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1. Aprobarea solicitării Facultăţii de Inginerie de a realoca locurile bugetate rămase neocupate            

de la ciclul de master, în vederea scoaterii lor la concurs în sesiunea de admitere din toamnă  
              Implementare:  prorector didactic  
               Anexa 1   
 

2. Aprobarea celor două contestaţii depuse împotriva avizului juridic negativ, pentru participarea la            
concursul pentru ocuparea posturilor de asistent pe perioadă determinată 

     Implementare:  prorector didactic  
 

3. Aprobarea comisiei desemnate de Consiliul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare pentru           
investigarea abaterilor săvârşite de doamna Mihaela Cistelecan 

     Implementare: prorector didactic  
 

4. Aprobarea modificărilor propuse în “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice           
şi de cercetare vacante în UTCN”  

     Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat 
      Anexa 2 
 

5. Informări şi discuţii privind: 
● sesiunea de toamnă pentru admiterea la ciclurile de licenţă, master, doctorat;  
● desfăşurarea înscrierilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe          

perioadă determinată;  
● erori materiale la planurile de învăţământ; 
● întocmirea statelor de funcţii; 
● desemnarea responsabililor pe facultăţi cu asigurarea calităţii, RNCIS, programe de          

studii, consilierii de studii; 
● concursuri pentru selectarea consilierilor în carieră pe facultăţi; 
● săptămâna bobocilor şi ghidul studentului. 

     Implementare:  prorector didactic 
 

6. Aprobarea aderării universităţii în calitate de membru fondator la “Clusterul de Industrii            
Creative Transilvania”  
Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis           

spre Senat 
      Anexa 3 
 

7. Informări privind: 
● proiectele pe fonduri structurale; 
● evaluarea extensiilor universitare; 
● planuri manageriale şi operaţionale ale facultăţilor; 
● zilele facultăţilor 

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

8. Aprobarea achiziţionării aplicaţiei antiplagiat Turnitin 
     Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

9. Aprobarea sarcinilor de serviciu pentru doamna ec.Laura Rusu referitoare la controlul           
financiar preventiv 
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     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

10. Aprobarea acordării de burse pentru doctoranzi, din veniturile proprii ale universităţii 
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
     Anexa 4 
 

11. Informare privind aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2015  
             Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

12. Informare privind locurile de cazare şi stadiul lucrărilor la căminele studenţeşti 
     Implementare: prorector tehnic, administraţie şi patrimoniu, DGA 

 

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/16.Anexa_4.pdf

