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1. Aprobarea prin vot electronic în data de 23 ianuarie 2019 a documentelor de mai jos, necesare a fi ataşate 

dosarului de evaluare a şcolii doctorale: 

• Regulamentul școlii doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca din cadrul IOSUD-UTCN; 

• Instrucțiune de lucru pentru colectarea feedback-ului din partea studenților doctoranzi din cadrul şcolii 
doctorale UTCN. 

              Implementare: CA, Director CSUD 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 30 ianuarie 2019 a dosarelor de acreditare pentru şcoala doctorală şi 

domeniile de doctorat 
     Implementare: CA, Director CSUD 

 

3. Informare privind problemele abordate la Consiliul Naţional al Rectorilor de la Arad (1-2 februarie 2019) 
     Implementare: Rector 

 

4. Informare privind implementarea aplicaţiei de registratură electronică în UTCN 
              Implementare: Rector 
 

5. Aprobarea modului de calcul a valorii gradaţiilor de merit şi a salariilor diferenţiate din venituri proprii începând cu 
data de 1 ianuarie 2019  

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

6. Aprobarea alocării sumei de 250.000 lei pe trimestrul I al anului 2019 din regia returnată până la 31.12.2018 
pentru taxe de conferinţe, deplasări şi obiecte de mică valoare 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DMCDI, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

7. Aprobarea modului de decontare a cheltuielilor pentru referenţii din comisiile de doctorat, de susţinere a tezelor de 
abilitare şi de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia Financiar-Contabilă 
 

8. Aprobarea acordării de granturi suport pentru lucrări publicate în reviste de prestigiu şi brevete obţinute, în 
vederea creşterii calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UTCN  

             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

9. Informare privind „Conferinţa Cercetării” care urmează a se organiza în UTCN   
             Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică, DMCDI 
 

10. Informare privind Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PROINVENT 2019 (20-23 martie 
2019)   

             Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale 
 

11. Aprobarea derulării unui nou program postuniversitar „Proiectare geotehnică” 
             Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, DECIDFR 
 

12. Aprobarea implementării proiectului „Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de 
studii doctorale şi postdoctorale ANTREDOC”  

             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

13. Aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor de transfer tehnologic şi de cunoştinţe în domeniile de 
specializare inteligentă oferite de UTCN”  

             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

14. Aprobarea implementării proiectului „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-
universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”  

             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

15. Aprobarea procedurilor operaţionale: 
  - Desfăşurarea misiunilor de asigurare în cadrul UTCN; 
  - Desfăşurarea misiunilor de consiliere în cadrul UTCN; 
  - Planificarea strategică a activităţilor de audit public intern în cadrul UTCN; 
  - Planificarea activităţii de audit public intern în cadrul UTCN. 



             Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

16. Informare privind cursurile gratuite de matematică pentru pregătirea admiterii la facultate şi „simularea admiterii 
2019”  

              Implementare: Prorector didactic, Departamentul de matematică 
 

17. Aprobarea modificării calendarului de finalizare a studiilor la facultăţile de Litere şi Ştiinţe (CUNBM) 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţile de Litere şi Ştiinţe, trimis la Senat 
 

18. Aprobarea demisiei doamnei prof.dr.ing. Carmen Bal din funcţia de director DSPP, cu preaviz de 45 de zile 
              Implementare: Prorector didactic, DRU 
 

19. Aprobarea solicitării Facultăţii de Construcţii de Maşini de introducere a cursului facultativ „Artă şi comunicare” 
începând cu anul universitar 2019/2020 

               Implementare: Prorector didactic, Facultatea CM 
 

 


