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Nr. 82 / 29 octombrie 2019 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 22.10.2019 a Planului operaţional al Biroului Consiliului de 

Administraţie al UTCN pentru perioada octombrie 2019 – septembrie 2020  
              Implementare: Biroul Consiliului de Administraţie, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 24.10.2019 a modificării punctului 7 al calendarului, care implică schimbarea 
datei (perioadei) de înscriere în grupul ţintă, din Metodologia de selecţie a grupului ţintă, în cadrul proiectului 
“Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale şi postdoctorale – 
ANTREDOC”, cod SMIS 123927 

              Implementare: Manager de proiect 
 

3. Aprobarea prin vot electronic în data de 24.10.2019 a solicitării privind resursele umane necesare implementării 
proiectului “CROSS-BORDER NETWORK OF ENERGY SUSTAINABLE UNIVERSITIES – Net4Senergy” 

              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, Manager de proiect 
 

4. Aprobarea prin vot electronic în data de 24.10.2019 a solicitării privind resursele umane necesare implementării 
proiectului “Extension of the operational Space Emergency System towards monitoring of dangerous natural 
and man-made processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region” 

              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, Manager de proiect 
 

5. Aprobarea majorării tarifelor pentru activităţile prestate în sistem „plata cu ora” normate în statele de funcţii pentru 
anul universitar 2019-2010  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU  
 

6. Aprobarea eliminării obligativităţii utilizării ştampilelor în conformitate cu noile reglementări legislative 
              Implementare: Toate structurile administrative din UTCN 
 

7. Aprobarea acordării din venituri proprii a unui ajutor în cuantum de 300 de lei brut pentru angajaţii UTCN care au 
participat la activităţile de cazare a studenţilor din septembrie 2019 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU  
 

8. Aprobarea majorării granturilor suport pentru lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în Web of Science cu factor 
de impact şi încadrate în zonele Q1 şi Q2 

              Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

9. Aprobarea reducerii taxei de şcolarizare pentru 5 studenţi internaţionali (din Turkmenistan) care au pierdut statutul de 
bursier al statului Român 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale, Direcţia financiar-contabilă, facultăţi 
 

10. Aprobarea aderării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la Reţeaua universitară internaţională Silk-Road 
Universities Network (SUN) începând cu anul 2020 

              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

11. Aprobarea posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs (pe perioadă determinată şi nedeterminată) 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, trimis la MEN 
 

12. Aprobarea calendarului pentru întocmirea planurilor de învăţământ (licenţă şi master) pentru promoţia care începe în 
anul universitar 2020/2021 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, SINU, Biroul pentru Asigurarea Calităţii 
 

13. Aprobarea programelor de licenţă care urmează a intra în evaluarea periodică în anul 2020 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi, Biroul pentru Asigurarea Calităţii 
 

14. Aprobarea corectării unor erori materiale în statele de funcţii la Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
              Implementare: Prorector didactic, facultatea AC, trimis la Senat 
 

15. Aprobarea prelungirii termenului de plată pentru prima rată a taxei de şcolarizare pe anul 2019/2010 până în 
15.11.2019 

              Implementare: Prorector didactic, Direcţia financiar-contabilă, SINU, facultăţi 
 

 
16. Informare privind desfăşurarea cursurilor facultative de matematică  



              Implementare: Prorector didactic 
 

17. Informare privind modificările operate în planul operaţional ca urmare a recomandărilor comisiilor Senatului 
              Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

18. Aprobarea trecerii pe cheltuiala UTCN a valorii neamortizate pentru clădirile care nu au fost amortizate 
              Implementare: Director economic 
 

19. Aprobarea achiziţionării unui nou modul (de achiziţii publice) în aplicaţia EMSYS 
              Implementare: Director economic 
 

20. Informare privind finalizarea documentaţiei pentru accederea în QS-Ranking a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
              Implementare: Rector 
 

 
 


