
 
 

 

 
 

ORDIN  nr. 437/08.09.2020 
privind calendarul finalizării procesului de stabilire şi de alegere a structurilor 

şi funcţiilor de conducere în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 

În baza atribuţiilor rectorului, în temeiul: 
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Cartei UTCN, aprobată în Senatul UTCN din 20.10.2015; 
- Metodologiei referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor 

de conducere în UTCN, 2020-2024; 
- OMENCS Nr. 4.673/06.07.2020 de confirmare a rectorului UTCN, 

 
Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  

emite prezentul ordin: 
 
Art.1 Desemnarea prodecanilor şi rezolvarea situaţiilor referitoare la incompatibilitate, 

conflict de interese, respectiv vârstă de pensionare se vor desfăşura după următorul 
calendar: 

 

 
Art.2  Alegerile parțiale, de la nivelul departamentului și facultății, necesare după rezolvarea 

situaţiilor referitoare la incompatibilitate, conflict de interese și vârstă de pensionare se 
vor desfășura după următorul calendar: 

 

DATA ACTIVITATEA 

01.10.2020, ora 15 Elaborarea ordinelor de rector pentru facultățile în care se 
desfășoară alegeri parțiale și publicarea pe site 

02.10.2020- 
5.10.2020, 

ora 12 

Depunerea candidaturilor la secretariatul facultății pentru funcția 
de director de departament, membru în Consiliul 
departamentului, membru în Consiliul facultății și membru în 
Senatul UTCN, în vederea publicării pe site a candidaturilor și a CV-
urilor. 

05.10.2020, ora 14 Transmiterea candidaturilor la BE al UTCN 

DATA ACTIVITATEA 

25.09.2020  
Şedintele Consiliilor facultăților de aprobare a listei de candidaţi 
pentru funcţia de prodecani 

28.09.2020, până la 
ora 15  

Desemnarea prodecanilor  

29.09.2020 
Validarea de către Biroul Operativ al Senatului a prodecanilor 
desemnaţi 

30.09.2020-
01.10.2020, ora 12  

Rezolvarea situaţiilor referitoare la incompatibilitate, conflict de 
interese şi vârstă de pensionare 



 
 

 

08.10.2020 Alegeri în departament (unde este cazul) pentru funcția de 
director de departament (până la desemnare)  și apoi pentru 
funcția de membru în Consiliul departamentului (Turul 1). Votarea 
candidaturilor în departament pentru funcția de membru în 
Consiliul Facultatii și membru în Senatul UTCN. 

12.10.2020 Alegerea în departament (unde este cazul)  a membrilor în 
Consiliile Departamentelor (Turul 2) 

13.10.2020 Alegerea membrilor în Consiliile Facultăților și în Senatul  UTCN (la 
nivelul facultăților unde este cazul, Turul 1)  

15.10.2020 Alegerea membrilor în Consiliile Facultăților și în Senatul  UTCN (la 
nivelul facultăților unde este cazul,Turul 2)  

16.10.2020 Validarea de către Biroul Operativ al Senatului  a alegerilor parțiale 
de la nivelul departamentelor și facultăților 

 
 
Art. 3  Structurile implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. 
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