
 

 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 22 / 15 noiembrie 2016 
1. Aprobarea demarării proiectului “Dezvoltarea carierei didactice universitare – foCUS ”  
      Implementare: DECIDFR, prorector didactic şi relaţii internaţionale  

       Anexa 1 
       Anexa 2 

 

2. Aprobarea procedurii operaţionale “Circuitul documentelor în cadrul Universităţii Tehnice din          
Cluj-Napoca ”  

      Implementare:  secretar şef univ., registratura, facultăţi, departamente, servicii şi birouri  
      Anexa 3 

 

3. Aprobarea înfiinţării a 3 programe de master cu predare în limba engleză la cele 3 facultăţi                
din cadrul CUNBM  

              Implementare:  prorector didactic, prorector CUNBM, decani CUNBM, trimis spre Senat  
               Anexa 4 
 

4. Aprobarea înfiinţării programului de master “Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor ” la           
Facultatea de Mecanică  

      Implementare:  prorector didactic, Facultatea de Mecanică, trimis spre Senat  
 

5. Aprobarea înfiinţării funcţiei de director adjunct la extensiile universitare ale UTCN 
 Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, trimis           

spre Senat  
 

6. Actualizarea comisiei CEAC pe universitate  
      Implementare:  DAC 
 

7. Aprobarea solicitării domnului conf.dr.ing.Ovidiu Nemeş de a efectua ore în regim de plata cu              
ora la UBB Cluj-Napoca, în cadrul unui program de master organizat în parteneriat cu UTCN  

      Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat  
 

8. Aprobarea unei liste cu cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului               
care vor desfaşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de Fizică şi                
Chimie  

            Implementare:  prorector didactic, DRU 
 

9. Aprobarea comisiilor pentru finalizarea studiilor de la ciclurile de licenţă şi master, Facultatea             
de Inginerie Electrică, pentru sesiunea februarie 2017 

      Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat  
 

10. Aprobarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic,          
în limita locurilor repartizate la facultăţi 

 Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre           
Senat 

 

11. Aprobarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic          
auxiliar, în limita locurilor repartizate  

Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre           
Senat 
 

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/22.Anexa_1.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/22.Anexa_2.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/22.Anexa_3.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/22.Anexa_4.pdf


12. Aprobarea reîncadrării unor angajaţi din resortul nedidactic, în cel didactic auxiliar, ca urmare             
a reorganizării structurii didactice auxiliare şi nedidactice 

              Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

13. Aprobarea acordării zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă, cu recuperare, pentru personalul              
din UTCN  

       Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
       Anexa 5 

 

14. Aprobarea propunerii CSUD de numire a 3 directori de şcoli doctorale (ca urmare a demisiilor               
directorilor şcolilor doctorale respective)  

       Implementare: Şcoala doctorală, DRU 
       Anexa 6 

 

15. Aprobarea alocării din veniturile proprii ale universităţii a unor ajutoare sociale ocazionale            
pentru studenţii cu situaţii financiare precare şi premii pentru cea mai bună lucrare de licenţă               
pe anul universitar 2015/2016. Total alocat 40.000 lei.  

       Implementare: prorector didactic, decani, Direcţia financiar-contabilitate 
 

16. Aprobarea acordării de tichete de masă pe luna octombrie pentru personalul cu venituri mici,              
respectiv pe luna noiembrie pentru întregul personal din UTCN 

 Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, Direcţia          
financiar-contabilitate 

 

17. Aprobarea atribuţiilor biroului de admitere din UTCN, care va coordona procesul de admitere             
pe ciclurile de licenţă şi master  

       Implementare: prorector didactic, biroul admitere, facultăţi, DRU 
 

18. Aprobarea nivelului de retribuire pentru orele didactice prestate în regim de plata cu ora              
pentru cadrele didactice care îndrumă doctoranzi în stagiu, în anul universitar 2016/2017 

       Implementare: managementul resurselor şi politici financiare, DRU  
       Anexa 7 
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