
 

 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE ÎN ȘEDINȚA DE CA 

 

Nr. 25 / 25 ianuarie 2017 
1. Informare privind modificările operate în “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea          

concursului de admitere la studii universitare de licenţă în UTCN în anul universitar             
2017/2018 ”, ca urmare a observaţiilor primite din partea Comisiei pentru învăţământ           
universitar şi probleme studenţeşti a Senatului universitar.  

      Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
       Anexa 1 

 

2. Informare privind modificările operate în “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea          
concursului de admitere la studii universitare de master în UTCN în anul universitar             
2017/2018 ”, ca urmare a observaţiilor primite din partea Comisiei pentru învăţământ           
universitar şi probleme studenţeşti a Senatului universitar.  

      Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
      Anexa 2 

 

3. Informări privind: stadiul derulării concursurilor pe posturi didactice, situaţia contractelor de           
studii, recuperările lucrărilor de laborator, “Zilele carierei” 2017, Ordinul MEN 6125 referitor la             
finalizarea studiilor,  

              Implementare:  prorectorat didactic  
 

4. Informări privind: Ordinul MEN 6125 referitor la Metodologia cadru de finalizare a studiilor,             
Ordinul MEN 5922 referitor la Metodologia cadru pentru recunoaşterea automată a funcţiilor            
didactice obţinute în străinătate  

       Implementare:  prorectorat didactic  
 

5. Aprobarea derogării solicitate de Facultatea de Automatică şi Calculatoare pentru          
prelungirea sesiunii de finalizarea a studiilor din vara anului 2017  

              Implementare:  prorector didactic, decan Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
 

6. Informare privind finanţarea contractelor de cercetare, lansarea competiţiilor interne pe          
granturile de cercetare, premierea publicaţiilor ştiinţifice, acreditarea/reacreditarea centrelor        
de cercetare, raportarea pe platforma ANS a personalului didactic şi de cercetare pe ramuri              
de ştiinţă, raportarea QS University Rankings  

      Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică  
 

7. Aprobarea contractului de asistenţă pentru refacerea bazei de date SIMAC 
      Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică  
 

8. Aprobarea componenţei comisiei CRID pe universitate  
      Implementare: prorector relaţii internaţionale, BRI 

      Anexa 3 
 

9. Aprobarea încadrării programului postuniversitar “Ştiinţe” desfăşurat în cadrul CUNBM în          
domeniul “Matematică şi ştiinţe ale naturii”  

      Implementare: prorector relaţii internaţionale, DECIDFR 
      Anexa 4 

 

10. Aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018  
             Implementare: Rector, trimise la Senat 

http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/25.Anexa_1.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/25.Anexa_2.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/25.Anexa_3.pdf
http://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/25.Anexa_4.pdf


              Anexa 5 
 

11. Aprobarea solicitării Universităţii din Petroşani de a susţine examenul de licenţă la            
specializarea “Matematică Informatică”, autorizată provizoriu, la Facultatea de Ştiinţe         
(CUNBM) pentru absolvenţii promoţiei 2017  

             Implementare: Facultatea de Ştiinţe (CUNBM), trimisă spre Senat 
 

12. Aprobarea solicitării Facultăţii de Construcţii, cu privire la demararea procedurilor de           
acreditare a programului de master «Clădiri verzi» din domeniul Inginerie civilă şi Instalaţii,             
aprobată prin Hotarârea Senatului nr. 343/12.12.2014, dar ca urmare a modificării           
Standardelor ARACIS din luna decembrie 2016, se solicită o nouă avizare 

              Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
 

13. Informare privind Ordinul MEN 5921 referitor la Metodologia cadru pentru recunoaşterea           
automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în străinătate  

       Implementare:  director CSUD  
 

14. Aprobarea delegării sarcinilor de director al extensiei Zalău, domnului conf.dr.ing.Gheorghe          
Gligor  

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