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Nr. 26 / 07 februarie 2017 
1. Informare privind modificările legislative referitoare la salarizare (OUG 99/15.12.2016, HG          

582/2016, HG 38/2017, OUG 9/2017) 
      Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

2. Aprobarea modificărilor operate în “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea         
examenului de finalizare a studiilor pentru ciclul I şi II în UTCN pentru anul universitar               
2016/2017 ”.  

      Implementare: prorector didactic, trimis spre Senat 
      Anexa 1 

 

3. Aprobarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor şi a comisiei pentru            
soluţionarea contestaţiilor la examenele de finalizare a studiilor pentru ciclul I şi II în UTCN  

              Implementare:  prorectorat didactic, trimis spre Senat  
 

4. Aprobarea “Metodologiei privind recunoaşterea automată de către UTCN a funcţiilor didactice           
obţinute în instituţii de învăţământ acreditate din străinătate ”  

       Implementare:  prorectorat didactic, trimis spre Senat 
       Anexa 2  

 

5. Aprobarea “Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi ”  
              Implementare:  prorectorat didactic, trimis spre Senat 
               Anexa 3  
 

6. Aprobarea unei derogări pentru plata obligaţiilor financiare restante pentru semestrul I al            
anului universitar curent  

              Implementare:  prorectorat didactic, facultăţi, Departamentul Informatic 
               Anexa 4  
 
 

7. Aprobarea “Metodologiei privind recunoaşterea de către UTCN a diplomelor de doctor şi a             
titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate ” 

                Implementare:  Şcoala doctorală, trimis spre Senat 
          Anexa 5  

 

8. Aprobarea “Metodologiei privind recunoaşterea de către UTCN a calităţii de conducător de            
doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate ”  

 

        Implementare:  Şcoala doctorală, trimis spre Senat 
         Anexa 6 

 

9. Aprobarea “Metodologiei privind depunerea şi contractarea proiectelor finanţate din Fonduri          
Structurale, privind fazele de implementare, monitorizare, raportare şi post-implementare   

 Implementare: prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic,          
trimis spre Senat 
        Anexa 7 

 

10. Aprobarea lansării “Competiț iei Interne de granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CICDI           
2017) a Universităț ii Tehnice din Cluj-Napoca, pe anul 2017, destinată tinerilor cercetători ” 

      Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
      Anexa 8  
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11. Aprobarea acordării de granturi suport pentru lucrări publicate în reviste de prestigiu, în             
vederea creșterii calității cercetării științifice avansate în UTCN 

      Implementare: prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
      Anexa 9  

 

12. Aprobarea solicitării Facultăţii de Litere (CUNBM) ca absolvenţii promoţiei 2017 a           
programului de studiu “Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” (autorizat provizoriu)          
să susţină examenul de licenţă la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe            
Socio-Umane  

             Implementare: prorector didactic, Facultatea de Litere (CUNBM), trimisă spre Senat 
 

13. Aprobarea transformării unor posturi  
Implementare: prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU, trimis spre           

Senat  
 

14. Aprobarea remedierii unor erori materiale în statele de funcţii ale Facultăţii de Litere şi Inginerie               
Electrică  

       Implementare:  prorector didactic, decani, DRU, trimis spre Senat  
 

15. Aprobarea unor liste cu cadrele didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar             
2016/2017  
         Implementare:  prorector didactic, decani, DRU 

 

16. Informări privind: stadiul derulării concursurilor pe posturi didactice, Proiectul privind          
Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) 

              Implementare:  prorectorat didactic  
 

17. Informări privind: data propusă pentru Ziua Absolventului 2017, Pro Invent 2017  
       Implementare:  prorector relaţii internaţionale 
 

18. Informări privind: auditarea raportării din SIMAC 
       Implementare:  prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
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