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1. Aprobarea planurilor de învăţământ de la cele 3 facultăţi ale CUNBM şi îndreptarea unor erori materiale la 
planurile de învăţământ ale Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, respectiv Construcţii de Maşini  

              Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat     
 
2. Aprobarea solicitărilor domnilor Petru Păşcuţă de la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, respectiv  

Şerban Fetea de la Facultatea de Instalaţii pentru a ţine ore în regim de plata cu ora la USAMV Cluj-Napoca, 
respectiv Lorentz Jantschi de la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, la Universitatea din Oradea  

     Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat   
 
3. Aprobarea redistribuirii unor locuri între specializări la ciclul de master pentru admiterea în anul universitar 

2016/2017 
     Implementare: prorector didactic, decani 
 
4. Informări privind: 

● situaţia admiterii la ciclul de licenţă;  
● desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată;      

     Implementare:  prorector didactic 
 
5. Aprobarea comisiei tehnice pentru evaluarea propunerilor de proiecte pe fonduri structurale 
     Implementare:  prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
     Anexa 1 
 
6. Aprobarea comisiei pentru evaluarea extensiilor universitare ale UTCN 
            Implementare:  prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 

     Anexa 2 
 
7. Aprobarea transformării unui post de laborant în post de secretar cu studii superioare la Facultatea de Inginerie 

Electrică  
     Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, trimis spre Senat    
 
8. Aprobarea “Procedurii operaţionale privind statutul studenţilor din Rep.Moldova care îşi dobândesc cetăţenia 

română în timpul studiilor” 
     Implementare: prorector relaţii internaţionale, decani 
     Anexa 3 
 
9. Aprobarea “Procedurii operaţionale privind confirmarea actelor de studii sau a statutului de absolvent/fost student 

al UTCN pentru companii de echivalare/instituţii din străinătate” 
             Implementare: prorector relaţii internaţionale, decani 

      Anexa 4 
 
10. Aprobarea comisiei propuse să se ocupe de negocierea preliminară în vederea achiziţionării imobilului situat în 

str. Dâmboviţei nr.77 
     Implementare: prorector tehnic, administraţie şi patrimoniu, DGA, trimis spre Senat  

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_1.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_2.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_3.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_4.pdf


     Anexa 5   
 
11. Informare privind verificarea unei diplome şi a unui supliment la diplomă, presupuse false, care nu au fost emise 

de UTCN 
     Implementare: secretar şef univ., Oficiul juridic 
 
12. Aprobarea acordării de tichete de masă pe luna august pentru personalul cu venituri mici 
     Implementare: Direcţia financiar-contabilitate 
 
13. Aprobarea promovării în an superior cu 31 de credite restante 
     Implementare: prorector didactic, facultăţi, SINU 
     Anexa 6 
 
14. Informare privind deficitul de locuri de cazare în căminele studenţeşti şi căutarea de soluţii alternative 
      Implementare: prorector tehnic, administraţie şi patrimoniu, DGA, decani 
 
15. Informare privind lansarea unui concurs intern pentru studenţi în vederea realizării unor proiecte pentru 

amenajarea de spaţii interioare/exterioare 
      Implementare: prorector tehnic, administraţie şi patrimoniu, DGA, decani 
 
 

 

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_5.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/17.Anexa_6.pdf

