
 

 

 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 21 / 25 octombrie 2016 
1. Aprobarea listei posturilor didactice propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul II              

al anului universitar 2016/2017  
      Implementare: prorector didactic, decani, DRU, trimis la MENCS  

       Anexa 1 
       Anexa 2 

 

2. Aprobarea solicitării domnului ş.l. Dan Cristian Noveanu de la Facultatea de Ingineria            
Materialelor şi a Mediului şi a doamnei conf.dr.ing. Anca Ioana Apătean de la Facultatea de               
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru a desfăşura activităţi didactice          
la UBB Cluj-Napoca  

      Implementare:  prorector didactic, trimis spre Senat  
 

3. Aprobarea modificărilor operate în Planul operaţional pentru anul universitar 2016/2017 , în           
conformitate cu recomandările comisiilor Senatului  

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

4. Aprobarea modificărilor operate în Organigrama Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca , în          
conformitate cu recomandările comisiilor Senatului  

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

 

5. Aprobarea solicitării de aderare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la Asociaţia           
Eco-Cluster 

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

 

6. Aprobarea modificărilor operate în Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei           
pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (DMCDI), în conformitate cu          
recomandările comisiilor Senatului  

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

 

7. Aprobarea Procedurii generale de arhivare a documentelor 
      Implementare: prorector didactic, director bibliotecă, trimis spre Senat  

      Anexa 3 
 

8. Aprobarea Procedurii operaţionale referitoare la obţinerea adeverinţelor de la arhiva UTCN 
            Implementare:  prorector didactic, director bibliotecă 
              Anexa 4 
 

9. Aprobarea achiziţionării imobilului situat în Cluj-Napoca, strada Dâmboviţei nr.77  
      Implementare: prorector tehnic administraţie şi patrimoniu, DGA, trimis spre Senat 

      Anexa 5 
 

10. Aprobarea achiziţionării imobilului situat în Cluj-Napoca, strada Ceahlău nr.77  
      Implementare: prorector tehnic administraţie şi patrimoniu, DGA, trimis spre Senat 
 

 

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/21.Anexa_1.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/21.Anexa_2.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/21.Anexa_3.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/21.Anexa_4.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/21.Anexa_5.pdf


 

11. Aprobarea demarării Programelor de formare continuă în vederea participării la examenul de            
atestare ca auditori energetici pentru clădiri - Avizare proiect Grad 1  şi Avizare proiect Grad 2 

              Implementare:  prorector relaţii internaţionale, DECIDFR, trimis spre Senat  
 

12. Aprobarea unor liste de cadre didactice asociate  
              Implementare: prorector didactic, decani, DRU 
 

13. Prezentarea recomandărilor comisiei tehnice referitoare la cele 4 propuneri de proiecte pe            
fonduri structurale analizate, din care două au primit aviz favorabil 

 Implementare: management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 
 

 

 


