
 

 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 20 / 14 octombrie 2016 
1. Aprobarea Planului operaţional pentru anul universitar 2016/2017  

Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic,          
trimis spre Senat  
               Anexa 1  
 

2. Aprobarea Organigramei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  
 Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis           

spre Senat  
      Anexa 2  

 

3. Aprobarea remedierii unor erori materiale în statele de funcţii  
      Implementare: prorector didactic, decani, DRU, trimis spre Senat  
 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei pentru Managementul          
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (DMCDI) 

 Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, trimis spre           
Senat 
      Anexa 3 

 

5. Aprobarea organigramei DMCDI 
 Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, trimis spre           

Senat 
      Anexa 4 

 

6. Aprobarea unei completări la Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 22 din 16 februarie 2016,              
referitoare la distribuirea cotei de cheltuieli indirecte (“regia”) din contractele de cercetare 

Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI, Direcţia          
financiar-contabilă 
              Anexa 5 
 

7. Aprobarea redistribuirii locurilor rămase neocupate la ciclurile de licenţă şi master după            
sesiunile de admitere din toamnă, precum şi a locurilor suplimentare primite de la MENCS  

      Implementare: prorector didactic, facultăţi, SINU  
      Anexa 6 

 

8. Aprobarea solicitărilor domnilor prof.dr.ing.Nicolae Burnete de la Facultatea de Mecanică          
pentru a ţine ore în regim de plata cu ora la Universitatea din Oradea, respectiv               
prof.dr.ing.Emil Nagy de la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului pentru a ţine ore               
în regim de plata cu ora la UBB Cluj-Napoca 

      Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat  
 

9. Aprobarea îndreptării unor erori materiale la planurile de învăţământ ale Facultăţii de            
Mecanică  

              Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat  
 

10. Aprobarea unor liste de cadre didactice asociate de la Facultatea de Mecanică, Construcţii,             
DSPP 

       Implementare: prorector didactic, decani, DRU 
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11. Aprobarea distribuţiei gradaţiilor de merit vacante pentru personalul didactic şi didactic           
auxiliar 

       Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

12. Aprobarea acordării tichetelor de masă pe luna septembrie pentru personalul cu venituri mici 
 Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia          

financiar-contabilă 
        Anexa 7 

 

13. Aprobarea cuantumului burselor pentru anul universitar 2016/2017 
       Implementare: prorector didactic, decani, SINU, trimis spre Senat 

       Anexa 8 
 

14. Informare cu privire la programele de licenţă care urmează a fi evaluate periodic în anul                
2017 

               Implementare: prorector didactic, DAC 
 

15. Solicitarea posturilor didactice care urmează a fi propuse pentru a fi scoase la concurs              
pentru sem. II al anului universitar 2016/2017 
         Implementare: prorector didactic, decani 

 

16.  Informare privind subiectele abordate la Conferinţa Naţională a Rectorilor  
                 Implementare: Rector  
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