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1. INTRODUCERE 
 
 În planul strategic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru mandatul actual se 
propune, ca obiectiv major, ca, peste 4 ani, UTCN să fie o universitate de cercetare avansată 
și educație, în care există un mediu creativ, dinamic şi stimulativ, cu majoritatea domeniilor 
de specializare în categoria superioară de clasificare.  UTCN trebuie să se afirme ca un actor 
important în context regional şi naţional, recunoscută ca pol de excelenţă în cercetarea 
ştiinţifică cu impact social şi economic, iar Centrul Universitar Nord din Baia Mare să fie 
integrat complet în Universitatea Tehnică.  
 În acest scop, în continuarea strategiei echipei care a condus universitatea în 
perioada 2008 – 2012, considerăm că accentul trebuie pus pe cercetarea ştiinţifică avansată, 
pe inovare în colaborarea cu agenţii economici, pe orientarea procesului de învăţământ 
înspre nevoile societăţii româneşti și pe deschiderea unor forme noi de învăţământ la nivel 
postuniversitar, inclusiv prin promovarea învăţământului on-line şi a celui bazat pe 
standardele ocupaţionale. 
 Consolidarea poziţiei universităţii poate fi realizată prin colaborarea sporită între 
departamente şi între structurile de cercetare și prin diversificarea serviciilor educaţionale şi 
de cercetare-inovare pe direcţii inter- şi transdisciplinare cu impact în economie. 
 Principiile majore de management pe care le avem în vedere sunt căutarea 
excelenţei în toate activităţile, autoconducerea academică, evaluarea rezultatelor pe criterii 
obiective și măsurabile, alocarea justificată a resurselor, pe bază de proiecte, spiritul 
antreprenorial, colaborarea, transparenţa și onestitatea.  

Programul managerial propus de noua echipă managerială și, totodată, planul 
strategic aprobat de Senatul universității se focalizează pe 15 direcţii principale de 
intervenţie, dintre care cele mai importante sunt: 
 

1. Dezvoltarea instituţională 
 

Principalele măsuri cuprinse în planul strategic referitor la dezvoltarea instituțională vizează: 
• informatizarea pe scară largă, integrată 
• dezvoltarea extensiilor universitare și crearea unei reţele de centre universitare 
• creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare 
• descentralizarea sistemului decizional și a resurselor financiare 
• prioritizarea proiectelor de investiţii după criterii măsurabile 
• susţinerea proiectelor finanțate din fonduri structurale aflate în desfășurare 
• evaluarea gradului de utilizare a spaţiilor şi stabilirea unui plan transparent de 

distribuire judicioasă al acestora 
• cofinanţarea departamentelor care atrag resurse financiare şi materiale 
• aplicarea unor grile diferenţiate de salarizare și dezvoltarea unui sistem unitar de criterii 

pentru acordarea gradaţiilor de merit 
 

2. Învăţământul 
 

 În planul strategic se preconizează utilizarea pe scară largă a celor mai noi tehnologii 
educaționale (ex. blended-learning, tehnologia informaţiei) și o mai mare concentrare pe 
educația continuă și pe educația non-formală. De asemenea, o direcție principală avută în 
vedere vizează dezvoltarea programelor masterale în parteneriat cu alte universităţi, 
dezvoltarea de programe de studii masterale interdisciplinare, dezvoltarea de laboratoare 
interdisciplinare cu acces larg și dezvoltarea de laboratoare în parteneriat cu mediul 
economic. 
  

3. Cercetarea ştiinţifică 
 

Pentru dezvoltarea activităților de cercetare, principalele măsuri cuprinse în planul 
strategic se referă la: 

• continuarea preocupărilor de restructurare și integrare a structurilor de cercetare și 
înfiinţarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universității 

• participarea la crearea unor poli de cercetare de excelență 
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• derularea de programe doctorale şi postdoctorale și inițierea unui program de granturi 
interne pe bază de concurs  

• crearea de start-up-uri sau spin-off-uri inovante 
• alocarea de fonduri pentru accesul la bazele de date internaţionale 
• alocarea unei cote din regie pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare științifică, 

prin intermediul unor fonduri puse la dispoziția directorilor de proiecte de cercetare  
• continuarea politicii de susţinere financiară şi consiliere pentru brevetarea rezultatelor 

cercetării și premierea reuşitelor de transfer tehnologic (produse, tehnologii, brevete) 
• cofinanțarea activităţii de publicare la conferințe de prestigiu, din categoria A și a 

conferinţelor internaţionale organizate de universitate, indexate ISI Web of Knowledge 
• premierea anuală a lucrărilor publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă 

mai mare de 0,5  
• finanţarea inițiativelor legate de elaborarea unor aplicaţii pentru finanţare în proiecte 

FP7, Orizont 2020, dacă vor participa cel puţin trei centre/laboratoare de cercetare din 
cel puţin două facultăţi ale universităţii 

• susţinerea publicațiilor proprii ale universităţii  
 

4. Relaţia cu studenţii 
 

În acest domeniu, conceptul de bază pe care îl urmărim pe termen mediu și lung este 
învăţământul centrat pe student. Implementarea în practică a elementelor acestui concept se 
bazează pe: 

• colaborarea cu organizațiile studențești, inclusiv prin sprijinirea logistică și financiară a 
activităților acestora și prin implicarea directă a lor în atragerea de candidați pentru 
admitere 

• premierea proiectelor de diplomă care au aplicabilitate practică în universitate și/sau în 
mediul economic 

• asigurarea transparenţei cerinţelor procesului de evaluare a studenţilor 
• implicarea activă a studenţilor în identificarea şi semnalarea diverselor probleme din 

universitate și organizarea de întâlniri semestriale cu reprezentanţi ai studenţilor din 
toate facultăţile, pentru a cunoaşte mai bine nevoile şi cerinţele acestora 

• informatizarea pe scară largă, pentru îmbunătățirea serviciilor academice și 
administrative oferite studenţilor, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la resurse 
bibliografice online 

• integrarea persoanelor cu dizabilități în universitate 
• îmbunătățirea condițiilor de cazare și recreere și organizarea unor competiţii sportive și 

culturale pentru studenți 
 

5. Internaţionalizarea 
 

 Pe planul internaționalizării, se preconizează orientarea eforturilor universității spre 
câștigarea unor piețe educaționale noi, spre dezvoltarea de programe de studii cu predare în 
limbi de circulaţie internaţională și de programe de masterat cu recunoaştere bi- şi 
multilaterală, spre inițierea de doctorate în co-tutelă cu universităţi din țară și din străinătate. 
 
 În capitolele care compun raportul anual al rectorului s-a încercat, printr-o muncă în 
echipă cu colegii din Biroul Consiliului de Administrație, o trecere în revistă a activităților 
derulate în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de-a lungul anului 2012. A fost un an 
important, în care au avut loc și alegeri la toate nivelurile, iar din luna iunie întreaga structură 
de conducere a universității s-a schimbat. Din acest motiv, practic, cele prezentate în acest 
raport transcend alegerile și integrează activitățile de dinaintea alegerilor și de după acest 
eveniment, respectiv din a doua jumătate a anului. Profit de ocazie să mulțumesc colegilor 
noștri care au gestionat universitatea în mandatul precedent, atât pentru ajutorul dat în 
elaborarea raportului, cât, mai ales, pentru modul în care au condus universitatea în 
perioada 2008-2012. Rezultatele obținute în universitate în acea perioadă au constituit o 
valoroasă bază de plecare pentru noi, lucru menționat și în planul managerial al echipei pe 
care o conduc, prin ideea de „performanță prin colaborare și echilibru în diversitate”.  
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2. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE FINANŢARE ŞI  
TIPURI DE CHELTUIELI 

 
Anul de raportare este primul an în care execuţia bugetară a Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca este realizată global, ca urmare a fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia 
Mare, şi este prezentată, după cum urmează: 
 

2.1  SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ÎN ANUL 2012 
 

Tabelul 2.1  Venituri încasate în UTCN în anul 2012 

Denumirea indicatorilor/ Surse de finanţare 
Venituri  
(RON) 

Sold din anul precedent  60.748.603 

TOTAL VENITURI, din care:  198.132.148 

Venituri proprii, din care: 104.139.723 

- sume primite de la MEN pentru finanţarea instituţională 92.279.261 

- sume obţinute din taxe şi alte activităţi 10.668.744 

- sume obţinute din cursuri postuniversitare 786.238 

- sume obţinute din donaţii şi sponsorizări 405.480 

Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă şi expertiză 29.385.601 

Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială, din care: 25.349.415 

- reparaţii capitale 0 

- subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti 6.111.364 

- dotări şi alte investiţii 3.218.000 

- burse 12.889.480 

- alte forme de protecţie socială a studenţilor 1.603.571 

- sume alocate pentru realizarea unor obiective de investiţii 1.527.000 

- finanţarea de proiecte cofinanţate din alocaţii de la bugetul de stat/ surse 
externe 

0 

Subvenţii pentru cazare cf. OG nr. 73/2004 0 

Ajutor achiziţie calculator cf. Legii nr. 269/2004 0 

Venituri din microproducţie, din activitatea staţiunilor didactice experimentale, a 
grădinilor botanice, a centrelor de specializare şi perfecţionare şi a editurilor 

2.034.877 

Venituri proprii ale căminelor şi cantinelor, din care: 8.450.753 

- cantine 1.819.401 

- cămine 6.631.352 

Sume în lei, provenite din finanţarea externă, preaderare (LDV, Erasmus etc.) 2.847.317 

Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din 
venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 

25.924.462 

Sold anul curent 54.986.541 
 

Analizând structura veniturilor pe anul în curs (vezi Figura 2.1) se constată faptul că 
veniturile proprii (care includ şi finanţarea instituţională) reprezintă 52% din total venituri, 
cercetarea ştiinţifică 15%, iar alocaţiile de la buget cu destinaţie specială şi cele 
corespunzătoare proiectelor pe fonduri europene, fiecare în parte câte 13%. Componenta 
cea mai importantă a veniturilor încasate provine din finanţarea instituţională, finanţare care 
pentru anul de raportare s-a realizat de către C.N.F.I.S. după o metodologie diferită faţă de 
anii anteriori, în primul rând la capitolul corespunzător finanţării suplimentare. Alături de 
finanţarea de bază (FB) acordată pe baza numărului de studenţi echivalenţi unitari (SEU), 
(22.154,2 SEU la licenţă, 12.613,6 SEU la master, 3.181,2 SEU la doctorat şi 273 granturi de 
doctorat pentru anul I de studii), finanţarea suplimentară (FS) are la bază trei componente:   

 finanţarea suplimentară pe bază de excelenţă (FSE); 
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Figura 2.1  Structura veniturilor în total venituri UTCN în anul 2012 

 

 finanţarea preferenţială a programelor de studii de masterat şi doctorat în ştiinţe şi 
tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în 
cotutelă   (FSEP); 

 asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi 
regional (FSL). 

Conform contractului instituţional (CI) pe anul 2012, finanţarea de bază şi cea 
suplimentară au avut următoarele valori (vezi Tabelul 2.2): 
 
Tabelul 2.2   Finanţarea de bază şi suplimentară pe anul 2012 conform contractului instituţional 

 Licenţă Masterat Doctorat Grant doctorat  Total 

FB 34.446.097 19.612.050 4.946.236 0 59.004.383 

FSE 12.351.192 5.702.967 1.302.609 6.153.471 25.510.239 

TOTAL (FB + FSE) 46.797.289 25.315.017 6.248.845 6.153.471 84.514.622 

 

FSEP, FSL, Dezvoltare instituţională 7.764.639 

TOTAL CI  92.279.261 

Sunt prezentate, în continuare, câteva date legate de evoluţia veniturilor pe ultimii 3 
ani, în fiecare dintre cele două centre universitare, componente ale actualei UTCN.  

Se constată faptul că veniturile totale din 2012 ale UTCN, în cuantum de 198.132.148 
RON, prezintă o scădere cu 10,91% în raport cu suma veniturilor din anul 2011 pe cele două 
instituţii, deci înainte de fuziune (date prezentate în Figura 2.2 şi Figura 2.3), în cuantum de 
222.402.745 RON. Faţă de anul 2010, scăderea este de 5,15%. Explicaţia acestei diminuări 
se poate sesiza din analiza structurii veniturilor pe aceeaşi perioadă de timp, pe capitole 
diferite, în cele două instituţii (date prezentate în Figura 2.4 şi Figura 2.5). 

 
Figura 2.2 Total venituri Centrul Universitar Cluj-Napoca pe ultimii 3 ani 
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Figura 2.3 Total venituri Centrul Universitar Nord din Baia-Mare pe ultimii 3 ani 

Din analiza datelor prezentate rezultă următoarele aspecte importante: 

 finanţarea instituţională alocată Centrului Universitar Cluj-Napoca a crescut în anul 2012, 
faţă de anul anterior, cu 5,59%, în principal datorită componentei de FS (fapt datorat 
încadrării majorităţii programelor de studii în categoriile de ierarhizare A şi B); 

 finanţarea instituţională alocată Centrului Universitar Nord din Baia Mare a scăzut în anul 
2012, faţă de anul anterior, cu 15,4%, tot datorită aceleiaşi cauze, respectiv FS; 

 veniturile proprii au scăzut, în anul 2012 faţă de 2011, atât la Cluj-Napoca (18,06%), dar 
mult mai accentuat la Baia Mare (41,10%), cauza principală constând în scăderea 
accentuată a numărului de studenţi cu taxă; 

 veniturile încasate din fondurile europene, în 2012, au scăzut în mod considerabil, atât la 
Cluj-Napoca (cu 41,08%), cât şi la Baia Mare (cu 80,57%), faţă de cele încasate în 2011.  

 
Figura 2.4 Venituri încasate în Centrul Universitar Cluj-Napoca în ultimii 3 ani 

 
Figura 2.5 Venituri încasate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în ultimii 3 ani  

               Veniturile proprii includ: taxe, sponsorizări, post universitare, Erasmus 
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Scăderea veniturilor totale ale UTCN în anul 2012, faţă de veniturile celor două centre 
anterior fuziunii, rezultă din cauzele enumerate mai sus. Pentru comparaţie, în continuare 
sunt prezentate şi evoluţiile veniturilor realizate în cele două centre universitare, pe restul 
capitolelor componente, pe ultimii trei ani. 

 
Figura 2.6  Alte venituri încasate în Centrul Universitar Cluj-Napoca în ultimii 3 ani 

 
Figura 2.7 Alte venituri încasate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în ultimii 3 ani 

 

Se constată faptul că, la alte venituri încasate, în ultimii 3 ani în cele două instituţii 
fluctuaţiile sunt într-o plajă rezonabilă, care nu afectează bugetul total pe ansamblu. 
 Trebuie însă subliniat faptul că, la două capitole extrem de importante (dotări şi 
investiţii), sumele alocate fie sunt infime, fie au scăzut în mod dramatic. De exemplu, la 
capitolul investiţii la Cluj-Napoca, suma alocată pentru anul 2012 a scăzut cu 54,02% faţă de 
2011, şi respectiv cu 60,16% faţă de 2010 (vezi Figura 2.8). În CUNBM suma alocată pentru 
invesţii în anul 2010 a fost 1.100.871 RON, de 1.600.000 RON în 2011 şi respectiv 485.200 
lei în 2012. 

 
Figura 2.8  Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială în Cluj-Napoca în ultimii 3 ani 
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La capitolele corespunzătoare alocaţiilor de la buget cu destinaţii speciale (subvenţii 
cămine-cantine, burse, transport studenţi, etc.), evoluţia pe ultimii 3 ani este prezentată în 
Figurile 2.9 şi respectiv 2.10. 

 
Figura 2.9  Alte alocații de la bugetul de stat cu destinație specială în Cluj-Napoca în ultimii 3 ani 

  
Figura 2.10  Alte alocații de la bugetul de stat cu destinație specială în Baia Mare în ultimii 3 ani 

Valoarea subvenţiilor pentru cămine-cantină în anul 2012 a fost de 5.646.471 RON, 
în creştere faţă de anul precedent cu 10,45%, în Cluj-Napoca şi respectiv cu 12,02% în Baia 
Mare. Fondul de burse pentru studenţi la Cluj-Napoca a fost de 11.040.093 RON (în creştere 
faţă de 2011 cu 27,11%) iar la Baia Mare a fost de 1.849.387 RON (în scădere faţă de 2011 
cu 9,43%). 

Din total venituri UTCN, încasările în EURO pe anul 2012, în cuantum total de 
2.376.116 EURO, provin şi sunt repartizate pe centre după cum urmează: 

Tabelul 2.3  Venituri în valută încasate în UTCN în anul 2012 

Sursa de finanţare (EURO) Total UTCN Cluj-Napoca Baia Mare 

Taxe școlarizare, conferințe, Leonardo, etc.  839.290 586.414 252.876 

Contracte externe de cercetare 1.536.826 1.536.826 - 

Total 2.376.116 2.123.240 252.876 

2.2  SITUAŢIA CHELTUIELILOR ANGAJATE ÎN ANUL 2012  

În continuare este prezentată situaţia cheltuielilor angajate în UTCN (vezi Tabelul 
2.4), conform execuţiei bugetare pe anul 2012. Situaţia pe capitole de cheltuieli este după 
cum urmează (cele mai importante capitole): 

 cheltuieli de personal: 95.276.749 RON (56,94% din total cheltuieli, fără fonduri 
structurale); 
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 cheltuieli cu bunuri şi servicii: 40.241.083 RON (24,05% din total cheltuieli, fără fonduri 
structurale); 

 cheltuieli de capital: 13.128.641 RON (7,85% din total cheltuieli, fără fonduri structurale); 

 cheltuieli cu burse: 16.137.258 RON (9,64% din total cheltuieli, fără fonduri structurale). 

Tabelul 2.4  Cheltuieli angajate în UTCN în anul 2012  
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Cheltuieli de personal  74.094.899 4.686.715 13.483.305 0  0  0 3.011.830 0 95.276.749 

 

Tichete de masa  0 983.834 2.971  0  0  0 0 0 986.805 

 

Bunuri şi servicii, din 
care:  

11.454.904 5.289.379 11.287.320 0 0 0 10.357.938 1.851.542 40.241.083 

Bunuri şi servicii 7.589.947 3.084.164 2.661.649 0 0 0 7.210.843 0 20.546.603 

           Furnituri de birou 457.802 147.997 219.119 0 0 0 34.259 0 859.177 

           Materiale pentru curaţenie 520.341 51.796 32.839 0 0 0 382.182 0 987.158 

          Încalzit. iluminat 4.103.942 492.588 778.846 0 0 0 3.687.590 0 9.062.966 

          Apa. canal şi salubritate 275.980 144.737 148.036 0 0 0 1.055.887 0 1.624.640 

          Carburanţi şi lubrifianţi 132.151 16.497 4.651 0 0 0 30.022 0 183.321 

          Piese de schimb 60.741 0 112.138 0 0 0 0 0 172.879 

          Transport 60.741 22.032 58.099 0 0 0 7.068 0 147.940 

          Poşta. telecomunicaţii 185.850 167.112 102.321 0 0 0 79.164 0 534.447 

          Reparaţii curente 1.294.640 97.132 0 0 0 0 665.693 0 2.057.465 

          Alte materiale şi servicii 497.759 1.944.273 1.205.600 0 0 0 1.268.978 0 4.916.610 

Alimente pentru cantină 0 0 0 0 0 0 0 1.851.542 1.851.542 

Obiecte de inventar 1.902.683 215.908 580.710 0 0 0 596.959  0 3.296.260 

Deplasări  462.983 443.897 1.691.040 0 0 0 0  0 2.597.920 

Cercetare/ dezvoltare  0 0 6.140.606 0 0 0  0  0 6.140.606 

Cărti şi publicaţii 165.458 16.257 80.070 0 0 0 0  0 261.785 

Pregătire profesională 1.900 9.824 10.904 0 0 0 0  0 22.628 

Alte cheltuieli. din care: 1.331.933 1.519.329 122.341 0 0 0 2.550.136 0 5.523.739 

           Pregătire profesională 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

           Protocol  12.804 9.824 0 0 0 0 0  0 22.628 

          Reclamă şi publicitate  9.279 3.811 0 0 0 0 0  0 13.090 

           Chirii 0 3.548 111.437 0 0 0 0  0 114.985 

           Alte cheltuieli cu servicii  1.309.850 1.502.146 10.904 0 0 0 2.550.136  0 5.373.036 

 

Transport studenţi 0 62.171 27.452  0 1.481.916  0 0  0 1.571.539 

 

Burse studenţi 0 487.154 2.000.030 13.650.074 0 0 0  0 16.137.258 

 

Cheltuieli de capital 0 358.739 4.295.204 0 0 8.459.698 15.000  0 13.128.641 

Total 1 85.549.803 11.867.992 31.096.282 13.650.074 1.481.916 8.459.698 13.384.768 1.851.542 167.342.075 

 

Total 2  
Cheltuieli din fonduri 

europene 
        36.522.135 

Total cheltuieli UTCN 85.549.803 11.867.992 31.096.282 13.650.074 1.481.916 8.459.698 13.384.768 1.851.542 203.864.210 
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Figura 2.11 Distribuţia tipurilor de cheltuieli pe UTCN în anul 2012  

În continuare, analiza cheltuielilor este extinsă pe tipuri de surse de finanţare, tipuri de 
cheltuieli (dar făra fonduri structurale) pentru fiecare dintre cele două centre universitare 
(date prezentate în Tabelele 2.5 şi respectiv 2.6).  

Trebuie remarcat faptul că, pentru Centrul Universitar Cluj-Napoca, cheltuielile 
salariale reprezintă 55,46% din total cheltuieli. În mod particular, valoarea costurilor cu 
utilităţile, în cuantum de 9.321.000 RON, sumă care include şi utilităţile de la extensii (Alba-
Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău) este deosebit de mare şi, probabil, datorită creşterii 
costurilor cu energia electrică şi cu gazele din acest an trebuie luate din timp măsuri energice 
pentru limitarea acestor tipuri de cheltuieli. 

Tabelul 2.5  Cheltuieli angajate în Centrul Universitar Cluj - Napoca în anul 2012 
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Cheltuieli de personal  60.847.975 3.084.933 12.957.444 0 0 0 2.790.274 0 79.680.626 

Tichete de masa  0 814.346 2.971 0 0 0 0 0 817.317 

Bunuri şi servicii 10.726.457 3.009.161 10.807.946 0 0 0 9.224.899 1.319.445 35.087.908 

Transport studenţi 0 60.601 27.452 0 1.370.523 0 0 0 1.458.576 

Burse studenţi 0 485.307 1.853.611 11.535.077 0 0 0 0 13.873.995 

Cheltuieli de capital 0 355.553 4.131.440 0 0 8.227.570 15.000 0 12.729.563 

Total 1 71.574.432 7.809.901 29.780.864 11.535.077 1.370.523 8.227.570 12.030.173 1.319.445 143.647.985 

Total 2  
Cheltuieli din fonduri 

europene 
                36.280.269 

Total cheltuieli Cluj 71.574.432 7.809.901 29.780.864 11.535.077 1.370.523 8.227.570 12.030.173 1.319.445 179.928.254 

 

Figura 2.12  Distribuţia cheltuielilor în Centrul Universitar Cluj-Napoca pe diferite capitole (fără fonduri structurale) 
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 Analiza cheltuielilor este extinsă în aceeaşi manieră şi la Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare. În Tabelul 2.6 este prezentată situaţia cheltuielilor pe anul 2012, pe tipuri de 
surse de finanţare şi, respectiv, tipuri de cheltuieli (fără cheltuieli angajate din fondurile 
structurale). 

Tabelul 2.6  Cheltuieli angajate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în anul 2012 
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Cheltuieli de personal  13.246.924 1.601.782 525.861 0 0 0 221.556 0 15.596.123 

Tichete de masa  0 169.488 0 0 0 0 0 0 169.488 

Bunuri şi servicii 728.447 2.280.218 479.374 0 0 0 1.133.039 532.097 5.153.175 

Transport studenţi 0 1.570 0 0 111.393 0 0 0 112.963 

Burse studenţi 0 1.847 146.419 2.114.997 0 0 0 0 2.263.263 

Cheltuieli de capital 0 3.186 163.764 0 0 232.128 0 0 399.078 

Total 1 13.975.371 4.058.091 1.315.418 2.114.997 111.393 232.128 1.354.595 532.097 23.694.090 

Total 2  
Cheltuieli din fonduri 

europene 
        241.866 

Total cheltuieli Baia Mare 71.574.432 7.809.901 29.780.864 11.535.077 
1.370.52

3 
8.227.570 12.030.173 

1.319.44
5 

23.935.956 

 

Trebuie remarcat faptul că la Baia Mare cheltuielile salariale reprezintă 65,82% din 
total cheltuieli, cele de utilităţi 6%, iar cele alocate deplasărilor 1%, ceea ce conduce la o 
valoare totală a celor 3 tipuri de cheltuieli de 72,82% din total cheltuieli pe centru universitar 
(fără fonduri structurale). Cheltuielile cu utilităţile (energie electrică, gaz, apă, canal, 
telefoane) sunt în valoare totală de 1.496.743 RON. Din total cheltuieli, cele de capital 
reprezintă doar 1,68%, ceea ce considerăm că reprezintă o valoare extrem de mică, în raport 
cu necesităţile CUNBM. 

 

Figura 2.14  Distribuţia cheltuielilor în CUNBM pe diferite capitole (fără fonduri structurale) 

 
Finanţarea de bază şi veniturile proprii (taxe studenţi) asigură aproximativ 70% din 

fondurile necesare susţinerii cheltuielilor curente (salarii, utilităţi şi deplasări). În contextul 
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scăderii finanţării instituţionale şi a numărului de studenţi cu taxă, această problemă trebuie 
analizată cu maximă atenţie şi responsabilitate, pentru evitarea unor posibile probleme 
financiare ulterioare. 

În continuare se prezintă situaţia cheltuielior realizate din fonduri structurale, pe 
capitole, în UTCN şi pentru fiecare centru universitar în parte, (Tabelul 2.7). 

Tabelul 2.7  Cheltuieli angajate din fonduri structurale în UTCN, Cluj-Napoca şi Baia Mare 

Fonduri structurale 

 
UTCN Cluj-Napoca Baia Mare 

Tipul de cheltuieli 

Cheltuieli de personal 19.582.561 19.354.045 228.516 

Bunuri si servicii 6.856.168 6.842.818 13.350 

Burse studenţi 8.373.895 8.373.895 0  

Cheltuieli de capital 1.709.511 1.709.511 0  

Total 36.522.135 36.280.269 241.866 

 

Figura 2.15 Distribuţia tipurilor de cheltuieli în UTCN din fonduri structurale  

Un aspect foarte important de subliniat din punct de vedere financiar, la nivelul UTCN 
în anul 2012 o reprezintă activităţile finanţate din fonduri externe nerambursabile care, din 
cauza întarzierilor foarte mari la rambursarea plăţilor de către AMPOSDRU, a generat 
probleme deosebite. Sumele împrumutate pentru susţinerea financiară a tuturor acestor 
proiecte, avansate şi nerecuperate la finele lunii decembrie 2012, în cuantum de 24.561.880 
RON, au fost susţinute cu precădere din veniturile proprii dar şi din linia de credit deschisă la 
banca BCR Cluj-Napoca, în valoare maximă de 15.000.000 RON. Costurile totale (dobânzi şi 
comisioane), pe întreg anul financiar, au fost de 967.485 RON. Sumele nerecuperate de la 
autorităţile de management şi întarzierea rambursării cheltuielilor la aceste proiecte limitează 
capacitatea universităţii de a absorbi fonduri europene. Aspecte concrete legate de derularea 
acestor proiecte sunt prezentate în detaliu în capitolul 9. 
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3. SITUAŢIA PERSONALULUI ŞI A POSTURILOR VACANTE 
 

Situaţia personalului şi a posturilor vacante din cadrul Universității Tehnice din Cluj-
Napoca este prezentată în continuare, defalcată pe cele două centre universitare, pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.1  SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI A POSTURILOR VACANTE  

În tabelul de mai jos se prezintă situaţia posturilor didactice ocupate şi vacante pentru 
toate facultățile Universității Tehnice din Cluj-Napoca, inclusiv Departamentele de 
Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P) şi Şcoala doctorală, defalcată şi pe cele 
două centre universitare, la data de 1 octombrie 2012. 

 Tabelul 3.1  Situaţia pe grade didactice şi facultăţi a posturilor didactice (total, ocupate şi vacante) 

Nr. 
crt 

Facultatea / 
Şcoala 
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  O V O V O V O V O V O V   

Total general UTCN 183 78 189 66 284 531 296 90 49 0 1001 765 1766 

I. Total Cluj-Napoca 157 73 134 58 208 373 248 86 42 0 789 590 1379 

1 
Şcoala 
doctorala 

 0 12 0  0  0  0  0  0  0 0  0 12 12 

2 ARH 0 3 9 1 8 10 20 17 8 0 45 31 76 

3 AC 26 12 19 10 38 62 37 12 13 0 133 96 229 

4 CON 15 13 11 14 35 77 54 13 14 0 129 117 246 

5 INS 0 2 9 2 7 14 13 0 3 0 32 18 50 

6 CM 37 15 26 20 38 59 40 13 0 0 141 107 248 

7 ETTI  19 3 16 0 19 39 22 3 2 0 78 45 123 

8 IE 26 3 14 2 15 35 25 5 1 0 81 45 126 

9 M 17 6 13 5 24 49 19 13 0 0 73 73 146 

10 IMM 15 3 15 4 22 20 18 3 1 0 71 30 101 

11 D.S.P.P. 2 1 2 0 2 8 0 7 0 0 6 16 22 

II. Total  Baia Mare 26 5 55 8 76 158 48 4 7 0 212 175 387 

1 I 7 0 9 0 15 24 10 2 1 0 42 26 68 

2 RMM 7 1 13 1 10 21 8 0 2 0 40 23 63 

3 L 7 2 14 2 21 59 16 0 2 0 60 63 123 

4 S 5 2 18 4 27 49 13 2 2 0 65 57 122 

5 D.S.P.P. 0 0 1 1 3 5 1 0 0 0 5 6 11 

 
În cadrul celor 13 facultăţi din cadrul UTCN, a Şcolii doctorale şi, respectiv, a celor 

două Departamente de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, îşi desfăşoară activitatea 
1.001 titulari, din care: 

 183 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 18,28 % din total; 

 189 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 18,88 % din total; 

 284 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 28,37 % din total; 

 296 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 29,57 % din total; 

   49 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 4,90 % din total. 
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Figura 3.1 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în UTCN 

La nivelul Centrului Universitar Cluj-Napoca sunt 789 titulari, respectiv: 

 157 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 19,90 % din total; 

 134 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 16,98 % din total; 

 208 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 26,36 % din total; 

 248 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 31,43 % din total; 

   42 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 5,33 % din total. 

 
Figura 3.2 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în Centrul Universitar Cluj-Napoca 

La nivelul Centrului Universitar Nord din Baia Mare din cele 212 posturi didactice 
ocupate, 208 sunt titulari, 3 sunt asistenţi universitari pe perioadă determinată şi un asistent 
universitar al Şcolii doctorale a UTCN, distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice fiind 
următoarea: 

 26 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 12,26% din total; 

 55 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 25,95 % din total; 

 76 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 35,85 % din total; 

 48 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 22,64 % din total; 

   7 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 3,30 % din total. 

 
Figura 3.3 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
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Repartizarea numărului total de posturi, a numărului posturilor ocupate şi vacante pe 
facultăţi, şcoala doctorală şi D.S.P.P., pe toate gradele didactice, este prezentată sintetic în 
Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Distribuţia numărului de posturi didactice în UTCN pe grade didactice (total, ocupate şi vacante) 
 

În Tabelul 3.2 este prezentată situaţia gradului de ocupare a posturilor didactice la 
nivelul celor 13 facultăţi din cadrul UTCN, a şcolii doctorale şi, respectiv, a celor două 
departamente D.S.P.P. 

Tabelul 3.2   Situaţia gradului de ocupare a posturilor didactice 

Nr.crt. Facultatea / Şcoala doctorală / D.S.P.P. Grad de ocupare (%) 

Centrul Universitar Cluj – Napoca 

1 Şcoala doctorală 0,00 

2 Arhitectura 59,21 

3 Automatică şi Calculatoare 58,08 

4 Construcţii 52,44 

5 Instalaţii 64,00 

6 Construcţii de Maşini 56,85 

7 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 63,41 

8 Inginerie Electrică 64,29 

9 Mecanică 50,00 

10 Ingineria Materialelor şi a Mediului 70,30 

11 D.S.P.P. 27,27 

Centrul Universitar Nord din Baia  Mare 

1 Inginerie 61,76 

2 Resurse Minerale şi Mediu 63,49 

3 Litere 48,78 

4 Știinţe 53,28 

5 D.S.P.P. 45,45 

În cazul personalului didactic, UTCN are un grad de ocupare de numai 56,68 %, pe 
care îl considerăm a fi relativ scăzut, în raport cu exigenţele desfăşurării unei activităţi 
didactice la nivelul excelenţei (Tabelul 3.3). Centrul Universitar Cluj-Napoca are un grad de 
ocupare a posturilor didactice de 57,22% iar Centrul Universitar Nord din Baia Mare de 
54,78%.  
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Gradul de ocupare a posturilor didactice este diferit de la o facultate la alta (inclusiv 
şcoala doctorală şi D.S.P.P.), date redate sintetic în Tabelul 3.2. Marea majoritate a 
facultăţilor din UTCN au un grad de ocupare mai mic de 60%. Cauzele sunt diferite de la un 
centru universitar la altul și de la o facultate la alta, dar există şi cauze comune, care se 
referă la blocarea scoaterii la concurs a posturilor didactice de către M.E.N., fapt care s-a 
înregistrat şi în anul 2012, precum și datorită pensionării personalului didactic care a împlinit 
vârsta de 65 de ani, conform legii educaţiei naţionale. Din păcate, trebuie menţionat faptul că 
gradul mai ridicat de ocupare a posturilor didactice la facultăţile din cadrul Centrului 
Universitar Nord din Baia Mare (83,87% în cazul posturilor de profesor şi 87,30% în cazul 
posturilor de conferenţiar), se află în relaţie directă cu mărimea deficitului bugetar cumulat 
din fiecare an universitar. Această situaţie este neconvenabilă atât pentru facultăţile în 
cauză, cât şi pentru bugetul centrului, suma aferentă finanţării de bază pe student fiind sub 
nivelul costului şcolarizării unui student la specializările din cadrul acestor facultăţi. Analiza 
gradului de ocupare a posturilor didactice poate fi facută şi prin prisma luării în considerare a 
fiecăreia dintre cele 5 categorii de posturi didactice (vezi Tabelul 3.3). 

 

Tabelul 3.3  Situaţia posturilor didactice (normate, ocupate şi vacante) pe grade didactice 

Nr.crt. Postul didactic 
Nr. de posturi 

normate  
Nr. de posturi 

ocupate  
Nr. de posturi 

vacante  
Gradul de 
ocupare % 

Centrul Universitar Cluj - Napoca 1.379 789 590 57,22 

1 Preparator 42 42 0 100,00 

2  Asistent  334 248 86 74,25 

3  Lector/ Şef de lucrări  581 208 373 35,80 

4  Conferenţiar  192 134 58 69,79 

5  Profesor  230 157 73 68,26 

  

Centrul Universitar Nord din Baia  Mare 387 212 175 54,78 

1  Preparator 7 7 0 100,00 

2  Asistent  52 48 4 92,31 

3  Lector/ Şef de lucrări  234 76 158 32,48 

4  Conferenţiar  63 55 8 87,30 

5  Profesor  31 26 5 83,87 

TOTAL UTCN 1.766 1001 765 56,68 
  

În Centrul Universitar din Cluj-Napoca, din cele 39 de cadre didactice cărora le-a 
expirat contractul de muncă în anul 2012, 17 de cazuri s-au datorat pensionării (13 de 
profesori universitari, 3 conferențiari și un șef de lucrări). În aceeași perioadă au fost 
angajate 31 de cadre didactice (17 asistenți universitari și 14 șefi de lucrări) iar 42 doctoranzi 
au fost încadrați ca asistenți universitari pe perioadă determinată. Gradul mic de ocupare a 
posturilor de lector universitar/ șef de lucrări este generat și de normarea cu preponderență a 
activităților desfășurate prin plată cu ora în posturi de acest nivel, din motive financiare. 

În ce privește Centrul Universitar Nord din Baia Mare, în anul 2012 s-au pensionat 3 
profesori universitari şi din diverse motive, au mai expirat 4 contracte individuale de muncă 
(1 conferenţiar universitar, 2 lectori/ şefi lucrări, un preparator). Eliberându-se posturile 
didactice enumerate mai sus, prin condiţia impusă de legislaţia în vigoare, de a nu se depăși 
numărul total de posturi ocupate, la 1 octombrie 2012 s-au ocupat 4 posturi didactice de 
lector/ şef lucrări cu persoane venite din afara universităţii şi alte 4 posturi didactice de lector/ 
şef lucrări cu cadre didactice ale centrului care au fost promovate pe post.  

În Tabelul 3.4 sunt centralizate câteva date interesante legate de personalul didactic 
din UTCN. Un număr de 710 cadre didactice titulare au titlul ştiinţific de doctor, din care 338 
sunt lectori/ şefi de lucrări şi asistenţi, adică 47,60% din total. Din totalul personalului didactic 
titular, cu funcţia de bază  în universitate, 365 de persoane, adică 36,46%, nu au împlinit 
vârstă de 36 de ani până la data de 30 septembrie 2012. În UTCN îşi desfăşoară activitatea 
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un număr de 648 cadre didactice asociate, dintre care 112 cadre didactice au împlinit vârsta 
de 65 de ani, ceea ce reprezintă 17,28% din totalul personalului didactic asociat.    

Tabelul 3.4  Statistici relativ la personalul didactic din UTCN (1 octombrie 2012) 

1 

Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiintific de doctor 710 

din 
care 

Lectori / Şefi de lucrări 257 

Asistenţi 81 

2 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  în universitate, care nu 
a împlinit vârstă de 36 de ani (până la data de 30 septembrie 2012). 

365 

din 
care 

Profesori   0 

Conferenţiari 4 

Lectori / Şefi de lucrări 93 

Asistenţi 219 

Preparatori 49 

3 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  în universitate, care a 
împlinit vârstă de 65 de ani (până la data de 30 septembrie 2012) 

8 

din 
care 

Profesori 7 

Conferenţiari  1 

Lectori / Şefi de lucrări  0 

Asistenţi  0 

4 

Numărul total al personalului didactic asociat: 648 

din 
care 

Profesori 75 

Conferenţiari 10 

Lectori / Şefi de lucrări 105 

Asistenţi 458 

5 Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică  4 

6 

Numărul total al personalului didactic asociat care a implinit vârsta de 65 de ani (până 

la data de 30 septembrie 2012) 
112 

din 
care 

Profesori 74 

Conferenţiari 10 

Lectori / Şefi de lucrări 27 

Asistenţi 1 
 

3.2 SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC ŞI A 
POSTURILOR VACANTE 

Se prezintă în continuare o analiză similară cu cea a situaţiei personalului didactic din 
UTCN, analiză extinsă în continuare asupra personalului didactic auxiliar şi nedidactic, la 
nivelul întregii universităţi, precum şi pe fiecare centru universitar în parte (Tabelul 3.5).  

Tabelul 3.5  Situaţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic din UTCN (1 octombrie 2012) 

Tip finanţare/ Categorie personal 
Nr. posturi Grad de 

ocupare % O V Total 

Centrul Universitar Cluj - Napoca 739 148 887 83, 31  

Finanţarea de bază/ personal didactic auxiliar şi nedidactic 494 117 611 80,85  

Venituri proprii/ personal didactic auxiliar şi nedidactic 9 0 9 100,00 

Venituri proprii/ personal nedidactic la complexul de natație 24 11 35 68,57 

Subvenții pentru cămine-cantine/ personal nedidactic 198 18 216 91,66 

Venituri proprii/ personal funcțional D.M.C.D.I. 14 2 16 87,50  

Centrul Universitar Nord din Baia Mare 116 78 194 59,80 

Finanţarea de bază/ personal didactic auxiliar şi nedidactic 101 78 179 56,42  

Subvenții pentru cămine-cantine & venituri proprii/ personal nedidactic 15 0 15 100,00 

TOTAL GENERAL UTCN 855 226 1.081 79,10  
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Aşa cum se poate observa în Tabelul 3.5, în cazul personalului didactic auxiliar și 
nedidactic probleme deosebite apar în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare unde, 
din cele 179 posturi normate sunt ocupate 101, înregistrându-se un grad de ocupare de doar 
56,42%. Cele 78 posturi neocupate la categoria personal didactic auxiliar și nedidactic, din 
compartimentele funcţionale ale centrului, respectiv ale facultăţilor, sunt numeroase, având o 
pondere de 43,58 % în totalul posturilor din această categorie.  Evident, un aşa mare grad de 
neocupare are efecte negative, care se resimt mai ales în cazul Serviciului Financiar-
Contabil, Biroului Personal Salarizare, Biroului de Achiziții, Compartimentului de 
Informatizare și Comunicații, Biroului Administrativ și Transport, de la nivelul Centrului 
Universitar Nord din Baia Mare, precum şi în cazul secretariatelor de la facultăţile de Litere, 
respectiv Resurse Minerale și Mediu. 

Probleme majore legate de deficitul de personal apar și în cadrul Centrului Universitar 
Cluj-Napoca, în special la nivelul laboratoarelor didactice din cadrul facultăților, la 
secretariatele departamentelor şi, nu în ultimul rând, la resorturile de pază şi îngrijire clădiri. 
Principalele cauze ale deficitului de personal didactic auxiliar şi nedidactic sunt: 

 încetarea de drept a contractelor de muncă la împlinirea vârstei de pensionare; 

 prevederile legale, care interzic ocuparea prin concurs a posturilor vacante; 

 salariile de încadrare extrem de scăzute, cu efectul unui grad redus de satisfacţie 
pentru răsplata muncii depuse şi al unui grad scăzut de stabilitate în muncă. 

În continuare se prezintă o situaţie detaliată a numărului de posturi (total, posturi 
ocupate şi vacante) pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din Centrul Universitar 
Cluj-Napoca, defalcată pe surse de finanţare şi departamente/ facultăţi şi servicii. 

Pe Centrul Universitar Cluj-Napoca, la nivelul personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic finanțat de la buget, gradul de ocupare global este de 80,85%, defalcat după cum 
urmează: 

 personal didactic auxiliar de la facultăţi: 67,78%; 

 personal de sprijin al procesului de învăţământ: 84,62%; 

 personalul nedidactic: 85,32%. 

Tabelul 3.6  Situaţia posturilor la Cluj-Napoca pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data  
de 1 octombrie 2012  

Personal remunerat din finanţarea de la buget 
Total  

posturi 
Ocupate Vacante 

Total, din care: 611 494 117 

I Personal didactic auxiliar la facultăți/ laboratoare 149 101 48 

1 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 6 4 2 

2 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 20 14 6 

3 Facultatea de Construcţii 26 16 10 

4 Facultatea de Construcţii de Maşini 23 17 6 

5 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 20 12 8 

6 Facultatea de Inginerie Electrică 18 13 5 

7 Facultatea de Instalaţii 5 3 2 

8 Facultatea de Mecanică 16 11 5 

9 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 15 11 4 

II Personal care sprijină procesul de învățământ 169 143 26 

1 Secretariat Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 2 2  0 

2 Secretariat Facultatea de Automatică şi Calculatoare 7 7  0 

3 Secretariat Facultatea de Construcţii 6 6  0 

4 Secretariat Facultatea de Construcţii de Maşini 6 5 1 

5 Secretariat Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi TI 5 5  0 

6 Secretariat Facultatea de Instalaţii 2 2  0 

7 Secretariat Facultatea de Inginerie Electrică 4 4  0 

8 Secretariat Facultatea de Mecanică 3 3  0 

9 Secretariat Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 3 3  0 

10 Secretariat D.S.P.P. 1 1  0 

11 Secretariat Senat 3 2 1 

12 Secretariat Rectorat 9 8 1 
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13 Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (O.C.O.C.) 3 2 1 

14 Atelier didactic mecanic 8 8  0 

15 Atelier didactic electrotehnică 5 2 3 

16 Biblioteca 36 32 4 

17 Atelier multiplicare 9 9  0 

18 Arhiva 2 2  0 

19 Librărie 2 2  0 

20 Club cultural 4 3 1 

21 Departamentul de Imagine şi Relaţii Publice (D.I.R.P.) 5 5  0 

22 Biroul pentru Relaţii Internaţionale (B.R.I.) 7 2 5 

23 Secretariat Şcoala doctorală 3 2 1 

24 Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (D.A.C.) 5 2 3 

25 Departamentul de informatică 14 10 4 

26 Centrul de comunicaţii de date 9 8 1 

27 Acte de studii 3 3  0 

28 Registratura 3 3  0 

III Personal nedidactic 293 250 43 

A Personal economico-administrativ 95 87 8 

1 D.G.A. 2 2 0 

2 Audit intern 3 2 1 

3 Direcția financiar – contabilă 24 24 0 

4 Departamentul resurse umane 18 15 3 

5 Biroul juridic 3 2 1 

6 Serviciul aprovizionare 12 11 1 

7 Serviciul intern de contracte şi achiziţii 6 6  0 

8 Serviciul tehnic 11 9 2 

9 Serviciul administrativ 9 9 0 

10 Serviciul intern de prevenire şi protectie 3 3  0 

11 Biroul casări 2 2  0 

12 Compartimentul de control intern şi inventariere 2 2  0 

B Alt personal nedidactic 198 163 35 

1 Compartimentul de transport auto 12 9 3 

2 Atelierul de întreţinere nr. 1 centru 24 19 5 

3 Atelierul de întreţinere nr. 1 centru (Satu Mare) 1 1  0 

4 Atelierul de întreţinere nr. 4, B-dul Muncii 23 18 5 

5 Îngrijire clădiri 84 76 8 

6 Telefoniste 5 4 1 

7 Formaţia de pază 47 34 13 

8 Parcuri - curţi / Mărişelu 2 2  0 

     

Personal remunerat din subvenţii + regie cămine, cantine 

Total, din care: 216 198 18 

1 Compartimentul de transport auto 1 1  0 

2 Formaţia de lucru nr. 2 (Observator) 19 17 2 

3 Formaţia de lucru nr. 3 (Mărăşti) 26 24 2 

4 Atelier tămplărie PVC 19 17 2 

5 Atelier tămplarie (Dorobanţilor) 14 13 1 

6 Formaţia de pază 41 36 5 

7 Serviciul social 8 8  0 

8 Cămine Observator 22 21 1 

9 Cămine Marăşti 13 11 2 

10 Cantina Marăşti 33 31 2 

11 Cantina Observator 18 17 1 

12 Biroul casări 2 2   

     

Personal remunerat din venituri proprii - Bazinul olimpic 35 24 11 

     

Personal remunerat din venituri proprii, total din care: 9 9 0  

1 D.E.C.I.D.F.R. 5 5 0  
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2 Clubul cultural 2 2 0  

3 Biroul de programe comunitare 2 2 0  
 

Personal remunerat din venituri proprii (regie cercetare) 16 14  2 

D.E.C.I.D.F.R. 16 14  2 
 

Pe Centrul Universitar Nord din Baia Mare, la nivelul personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic finanțat de la buget, gradul de ocupare global este de 56,42 %, defalcat după cum 
urmează: 

 personal didactic auxiliar de la facultăţi: 80,76 %; 

 personal de sprijin al procesului de învăţământ: 44,00 %; 

 personal nedidactic: 56,31 %. 

Tabelul 3.7  Situaţia posturilor la Centrul Universitar Nord din Baia Mare pentru personalul didactic 
auxiliar şi nedidactic, la data de 1 octombrie 2012  

Personal remunerat din finanţarea de la buget 
Total  

posturi 
Ocupate Vacante 

Total, din care: 179 101 78 

I Personal didactic auxiliar la facultăți/ laboratoare 26 21 5 

1 Facultatea de Inginerie 9 8 1 

2 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu  4 3 1 

3 Facultatea de Litere  4 2 2 

4 Facultatea de Ştiinţe  9 8 1 

II Personal care sprijină procesul de învățământ 50 22 28 

1 Secretariat Facultatea de Inginerie 2 2 0 

2 Secretariat Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu  2 1 1 

3 Secretariat Facultatea de Litere  2 2 0 

4 Secretariat Facultatea de Ştiinţe  5 4 1 

5 Secretariat D.S.P.P. 1 1 0 

6 Biblioteca 10 8 2 

7 Arhiva / Curierat 4 1 3 

8 Biroul de diplome 3 1 2 

9 Secretariat Rectorat 3 2 1 

10 Registratura 2 0 2 

11 Biroul de Relaţii Internaţionale 2 0 2 

12 Departament de Management al Calităţii 2 0 2 

13 Oficiul I.O.S.U.D. 2 0 2 

14 Centrul pentru administrarea activităţilor de cercetare ştiinţifică 3 0 3 

15 Biroul de marketing şi imagine 3 0 3 

16 Compartimentul de informatizare şi comunicaţii 4 0 4 

III Personal nedidactic 103 58 45 

A Personal economico-administrativ 56 26 30 

1 D.G.A. adjunct 1 1 0 

2 Audit intern 3 1 2 

3 Serviciul financiar contabil 16 9 7 

4 Birou personal salarizare 9 4 5 

5 Birou achiziţii publice 7 4 3 

6 Birou investiţii 3 0 3 

7 Birou administrativ şi transport 9 6 3 

8 Birou asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă 3 0 3 

9 Birou tehnic întreţinere 2 0 2 

10 Birou servicii sociale 3 1 2 

B Alt personal nedidactic 47 32 15 

1 Oficiul juridic 2 1 1 

2 Personal deservire 17 12 5 

3 Personal birou administrativ şi transport 2 0 2 

4 Personal întreţinere clădire str. Crişan nr. 10 3 1 2 

5 Personal întreţinere clădire str. Victoriei nr. 76 10 8 2 

6 Personal întreţinere clădire str. V.Babeş nr. 62 a 10 8 2 
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7 Personal întreţinere sala de sport 3 2 1 

 

Personal remunerat din subvenţii + regie cămine, cantine 

 Total, din care: 15 15 0 

1 Personal cantină  8 8 0 

2 Personal cămin 1 2 2 0 

3 Personal cămin 2 2 2 0 

4 Personal cămin 3 3 3 0 

 

Personal remunerat din venituri proprii  1 1 0 

1 Secretariat Facultatea de Litere 1 1 0 
 

În concluzie, la data de 1 octombrie 2012, în UTCN totalul personalului titular, finanţat 
de la bugetul de stat este de 1.595 persoane, având următoarea structură: 

Tabelul 3.8  Structura de personal în UTCN (la data de 1 octombrie 2012) 

Nr. 
crt. 

Tipul de personal Cluj-Napoca Baia Mare Total 

1 Personal didactic  789 211 1.000 

2 Personal didactic auxiliar 101 21 122 

3 Personal de sprijin al procesului de învăţământ 143 22 165 

4 Personal nedidactic 250 58 308 

Total 1.283 312 1.595 
 
 
 

 

Figura 3.5 Structura personalului titular din UTCN (finanţare de la buget) la 1 octombrie 2012 
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4. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI RELAŢIILE CU STUDENŢII 
 

4.1 CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Activitatea didactică şi relaţiile cu studenţii s-au desfăşurat sub coordonarea 
Prorectoratului Didactic şi cu Probleme Studenţeşti în colaborare cu Prorectoratul  
Management Universitar, Studii Masterale şi Doctorale şi cu celelalte servicii de resort din 
universitate. La baza tuturor activităţilor au stat: 

 Legea educaţiei naţionale, Legea Nr.1/2011; 
 CARTA Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 
 Programul managerial al Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 
 Planul Strategic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 
 Planul Operaţional al Biroului Consiliului de Administraţie. 

Ca urmare a evoluţiei nefavorabile a mediului economic şi financiar din ultimii ani, 
societatea aşteaptă de la mediul universitar o implicare mult mai vizibilă în plan social şi 
economic. Piaţa forţei de muncă caută absolvenţi cu o orientare mult mai accentuată spre 
rezolvarea problemelor practice. De asemena, este tot mai pregnantă necesitatea întăririi 
colaborărilor cu mediul economic pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi 
orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ - licenţă, masterat, doctorat spre 
nevoile societăţii româneşti.  

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca s-a păstrat organizarea pe cele 13 facultăţi: 
 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism; 
 Facultatea de Automatică şi Calculatoare; 
 Facultatea de Construcţii; 
 Facultatea de Construcţii de Maşini; 
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; 
 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului: 
 Facultatea de Inginerie Electrică; 
 Facultatea de Instalaţii; 
 Facultatea de Mecanică; 
 Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia-Mare; 
 Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia-Mare; 
 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu - Centrul Universitar Nord din Baia-Mare; 
 Facultatea de Ştiinte - Centrul Universitar Nord din Baia-Mare. 

S-a păstrat  forma de organizare a departamentelor din cadrul facultăţilor, atât la  Cluj 
- Napoca cât şi la Baia Mare. Ca urmare a fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia Mare  a 

apărut necesitatea extinderii şi diversificării profilului de activitate al universității, de formulare 

şi dezvoltare a colaborărilor dintre facultățile şi departamentele din cele două centre 
universitare în plan didactic.  

În acest sens, au avut loc întâlniri cu conducerile facultăţilor din cadrul Centrului 
Universitar Nord din Baia-Mare, în vederea identificării unor măsuri de eficientizare a 
activităţii didactice şi de reducere a cheltuielilor. În ceea ce priveşte  specializările socio-
umaniste şi de ştiinţe din UTCN, existente în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, 
interesul  conducerii universităţii a fost acela de a susţine aceste specializări cel puţin la 
acelaşi nivel ca şi specializările inginereşti, de a identifica unele soluţii inteligente, pe bază 
de analiză şi dialog, pentru integrarea acestora într-o formă armonioasă în cadrul 
universităţii, astfel încât să aducă un aport de valoare universităţii. 

În lunile mai–iunie au avut loc întâlniri periodice de informare a mediului academic din 
Cluj-Napoca şi Baia Mare, de armonizare şi reorganizare a planurilor de învăţămant şi a 
programelor de studiu. 

În perioada noiembrie-decembrie a avut loc evaluarea extensiilor UTCN de la Alba-
Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău, de către o comisie a Consiliului de Administraţie, care a 
întocmit un raport prezentat şi dicutat cu directorii de extensii, decanii implicaţi şi 
responsabilii programelor de studiu de la extensiile UTCN. În urma prezentării concluziilor 
raportului comisiei, s-a decis realizarea unui plan de măsuri aplicat în trei trepte: 
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1. Pe termen scurt – sem. II, al anului universitar 2012-2013; 
2. Pe termen mediu – anul universitar 2013-2014; 
3. Pe termen lung – sfârşitul anului universitar 2015-2016. 
Acest plan de măsuri are ca şi obiectiv creşterea calităţii procesului educaţional şi a 

eficientizării economice, la nivelul extensiilor UTCN. 

Ca universitate de cercetare avansată şi educație, UTCN trebuie să ofere studenților 

un act educațional de calitate, indiferent de nivelul la care acesta se produce, inclusiv prin 

integrarea rezultatelor cercetării în curriculum și în predare. În această perioadă s-a încurajat 

dezvoltarea acelor programe de studiu care oferă un proces educațional creativ, de tip 

formativ, centrat pe rezultatele învățării și pe crearea de competențe transversale necesare 

absolventului şi care înglobează cele mai noi cunoștințe generate de către componenta de 

cercetare a universității. De asemenea, s-a încurajat modernizarea procesului didactic prin 

utilizarea pe scară largă a celor mai noi tehnologii educaționale.  
Într-o universitate, resursa umană reprezintă bunul cel mai de preţ. Resursa umană a 

UTCN a fost și este afectată, în politica de atragere a tinerilor în cercetarea științifică 
universitară, în politica de întinerire a corpului didactic, respectiv în politica de dezvoltare  

profesională a cercetătorilor și cadrelor didactice, de restricțiile legislative şi administrative cu 
privire la salarizare. În viziunea actualei conduceri, o prioritate majoră o constituie formarea 
şi dezvoltarea resursei umane înalt calificate şi adaptate la noile cerinţe ale pieţei forţei de 

muncă naţionale şi europene. S-a susținut promovarea pe posturi didactice superioare a 
celor care satisfac grila internă a UTCN şi criteriile CNATDCU. În luna septembrie s-au 
desfăşurat concursuri pentru ocuparea celor 68 de posturi didactice vacante: 5 posturi de 
conferenţiar, 46 de şef de lucrări, 4 de lector şi 13 de asistent. În octombrie 2012 s-a solicitat 
Ministerului Educaţiei Naţionale un numar de 60 de posturi didactice: unul de profesor, 15 de 
conferenţiar, 36 de şef de lucrari şi 8 de asistent, toate fiind aprobate, iar derularea 
concursurilor s-a desfăşurat în perioada ianuarie-martie 2013.  

În perioada octombrie-decembrie 2012 au avut loc întâlniri cu directorii 
departamentelor UTCN în vederea trecerii în revistă a problemelor specifice şi identificării 
celor mai avantajoase soluţii de rezolvare. 

Învăţământul centrat pe student trebuie văzut ca un element cheie în creşterea 
competitivităţii universităţii. Din această perspectivă, sistemul de învăţământ din UTCN 
trebuie să ofere oportunităţi de învăţare şi formare adaptate continuu la schimbările rapide 
ale ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. În acest sens s-a considerat necesar să se acorde o 
atenţie crescută activităţilor de consiliere şi de orientare a studenţilor, redefinind Oficiul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră şi activităţile pe care acesta urmează să le desfăşoare. 

Relația cu studenții a urmărit încurajarea participării studenților la toate activitățile 
UTCN care au legătură cu asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi calităţii vieţii de 

student în general, realizând un cadru prin care interacțiunea studenților cu universitatea să 

fie efectivă, eficientă și benefică, studenţii fiind parteneri activi în evaluarea calitativă a 
procesului de învăţământ. 

Au fost organizate întâlniri periodice cu studenţii facultăţilor pentru a cunoaşte mai 
bine nevoile şi cerinţele acestora, fiind astfel implicaţi activ în identificarea şi semnalarea 

diverselor probleme din universitate, cu scopul îmbunătățirii serviciilor pentru studenții 
UTCN, de la suportul academic și de orientare, la problemele administrative (școlarizare, 

taxe, cazare), utilizarea infrastructurii sportive și de recreere, dezvoltarea colaborării cu 

organizațiile studenţești precum şi implicarea în activități extra-academice a studenților.  
La nivelul facultăţilor au fost iniţiate proiecte pentru consolidarea serviciilor oferite 

candidaților, a Zilelor Porților Deschise în facultăți, a Caravanei UTCN și implicarea directă a 

studenților în atragerea de candidați. 
În anul 2012 conducerea UTCN a acordat diferite titluri şi distincţii cadrelor didactice  

care s-au remarcat în activitatea ştiinţifică şi de cercetare. 32 de cadre didactice au primit 
titlul de „Profesor emerit”, iar „Placheta de Excelenţă Academică”, a fost acordată decanilor 
facultăţilor UTCN pentru activitatea managerială depusă pe perioada ultimilor 4 ani şi 
contribuţia remarcabilă adusă dezvoltării învăţământului tehnic românesc. Studenţii cu cele 
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mai bune rezultate la învăţătură şi implicarea în viaţa studenţească şi managerială au primit 
medalia şi titlul „Studentul anului”. Senatorilor, în semn de aprecire a activităţii responsabile 
şi a devotamentului cu care au servit Universitatea Tehnică le-a fost acordată „Diploma de 
Recunoştinţă”.  

Studenţii Universităţii Tehnice au participat pe parcursul anului 2012 la diverse 
concursuri şi sesiuni ştiinţifice, obţinând numeroase premii şi distincţii (Anexa 4). 

În luna decembrie a avut loc premierea absolvenţilor promoţiei 2012, pentru „Cea mai 
buna lucrare de licenţă”. Cu aceeaşi ocazie a avut loc acordarea unor ajutoare financiare 
studenţilor orfani şi celor cu probleme financiare deosebite. 

Conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a avut o permanentă colaborare cu 
organizațiile studențești, prin sprijinirea logistică și financiară a activităților acestora, 

sprijinirea organizării şi a participării studenților la concursuri profesionale. Studenții sunt 

membri cu drepturi depline ai comunității universitare, fiind parteneri în managementul 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, inclusiv în procesul de asigurare a calității, beneficiind 

de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011. 

Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile 

enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr.1/2011: Principiul nediscriminării, Principiul 

dreptului la asistență şi servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat, 

Principiul participării la decizie, Principiul libertății de exprimare, Principiul transparenței și al 

accesului la informații.  
În 25 mai 2012 s-a desfăşurat “Festivitatea absolvenţilor UTCN” la Stadionul Cluj 

Arena şi a fost urmată de tradiţionalul „marş al absolvenţilor” la care au participat  peste 3500 
de absolvenţi, studenţi şi cadre didactice ale universităţii, însoţiţi de castor, mascota UTCN. 

Prorectoratul didactic a colaborat cu Consiliul de Administraţie şi cu reprezentanţii 
studenţilor în vederea întocmirii tuturor documentelor necesare desfăşurării procesului 
didactic: Structura anului universitar, Regulamentul de taxe, Regulamentul admiterii, 
Regulamentul ORCA, Regulamentul OCOC, Metodologia de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Metodologia de evaluare a studenţilor, Metodologia de finalizare a studiilor în Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, actualizarea Regulamentului  privind activitatea profesională a 
studenților utilizând sistemul ECTS cu anexe: Contract de studii, Regulament privind criteriile 
de ierarhizare anuală a studenților pe locurile bugetate, Codul universitar al drepturilor și 
obligațiilor studentului. Acestea au fost discutate şi dezbătute în Comisia  Senatului pentru 
Învăţământ Universitar şi Probleme Studenţeşti şi apoi, aprobate de către Senatul UTCN. 

 
4.2 SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 

 
  Situaţia programelor de studiu de licenţă 
 La sfârşitul anului 2012, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca existau un număr 
de 106 programe de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze, în cadrul a 13 facultăţi 
dintre care 9 la Cluj-Napoca şi 4 la Centrul Universitar Nord din Baia Mare.  
  În Tabelul 4.1 se prezintă situaţia programelor de licenţă oferite de fiecare facultate, 
acreditate sau autorizate provizoriu, pe domenii de licenţă. Din numărul total de 106 
programe de licenţă: 

 79 programe (reprezentând 74,5%) sunt acreditate, şi  
 27 programe (reprezentând 25,5%) au autorizaţie de funcţionare provizorie. 
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Tabelul 4.1. Situaţia programelor de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu, pe facultăţi şi domenii 
de licenţă 

Nr. 
crt 

Facultatea Domeniul de licenţă 

Programe  Total programe  

acreditate 
autorizate 
provizoriu 

pe  
domeniu 

pe 
facultate 

1 
Facultatea de 
Arhitectură şi 
Urbanism 

Arhitectură 1  1 1 

2 
Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei 3  3 
6 

Ingineria sistemelor 3  3 

3 
Facultatea de 
Construcţii 

Inginerie civilă 3 2 5 

7 Inginerie geodezică  1 1 

Inginerie şi management 1  1 

4 
Facultatea de 
Construcţii de 
Maşini 

Inginerie industrială 8 3 11 

21 
Inginerie mecanică  1 1 

Inginerie şi management 4 2 6 

Mecatronică şi robotică 2 1 3 

5 

Facultatea de 
Electronică, 
Telecomunicaţii 
şi Tehnologia 
Informaţiei 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii 4  4 

5 
Inginerie şi management  1 1 

6 

Facultatea de 
Ingineria 
Materialelor şi a 
Mediului 

Ingineria materialelor 3  3 

4 
Ingineria mediului 1  1 

7 
Facultatea de 
Inginerie 
(CUNBM) 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei 1  1 

7 

Inginerie electrică 1  1 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii 1  1 

Inginerie energetică 1  1 

Inginerie industrială 1  1 

Inginerie mecanică 1  1 

Inginerie şi management 1  1 

8 
Facultatea de 
Inginerie 
Electrică 

Inginerie electrică 4  4 

8 
Inginerie energetică 1  1 

Inginerie şi management  1 1 

Ştiinţe inginereşti aplicate 1 1 2 

9 
Facultatea de 
Instalaţii 

Ingineria instalaţiilor 1  1 1 

10 
Facultatea de 
Litere (CUNBM) 

Arte vizuale 1  1 

15 

Asistenţă socială 1  1 

Filosofie 1  1 

Limbă şi literatură 2  2 

Limbi moderne aplicate 1  1 

Ştiinţe ale comunicării 1 1 2 

Ştiinţe ale educaţiei  1 1 

Studii culturale 1  1 

Teologie 3 2 5 

11 
Facultatea de 
Mecanică 

Ingineria autovehiculelor 1  1 

8 
Ingineria transporturilor  1 1 

Inginerie mecanică 3 2 5 

Mecatronică şi robotică 1  1 

12 

Facultatea de 
Resurse Minerale 
şi Mediu 
(CUNBM) 

Ingineria materialelor 1  1 

8 

Ingineria mediului 1 1 2 

Inginerie civilă 1  1 

Inginerie geodezică  1 1 

Mine, petrol şi gaze 2  2 

Ştiinţa mediului  1 1 

13 
Facultatea 
de Ştiinţe 
(CUNBM) 

Administrarea afacerilor 1  1 

15 

Biologie 1  1 

Chimie 1  1 

Cibernetică, statistică şi informatică economică  1 1 

Fizică 1 1 2 

Informatică 1  1 

Ingineria produselor alimentare 2  2 

Management 1 1 2 

Matematică 3 1 4 

TOTAL 79 27 106 106 
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  În ceea ce priveşte durata şcolarizării (sau număr de credite transferabile acordate 
la finalizare), programele de studiu de licenţă din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt 
organizate în: 

 27 programe (reprezentând 25,5 %), cu durata studiilor de 3 ani, respectiv 180 
credite transferabile; 

 78 programe (reprezentând 73,6%) cu durata studiilor de 4 ani, respectiv 240 
credite transferabile; 

 1 program (reprezentând 0,9%), cu durata studiilor de 6 ani, respectiv 360 credite 
transferabile. 

  Calificativele obţinute în urma evaluărilor ARACIS sau CNEAA a programelor de 
studii sunt prezentate mai jos.  
  Din totalul de 106 programe de studii de licenţă: 

 9 programe (8,5%) au primit ultima autorizare de funcţionare în urma evaluării 
CNEAA. Dintre acestea:   

o un program de studii va depune cerere de evaluare de către ARACIS, în 
vederea acreditării, la începutul anului 2013; 

o 7 programe de studii nu funcţionează şi se desfiinţează prin Hotărârea 
Senatului UTCN la începutul  anului 2013; 

o un program de studii nu funcţionează; 
 93 programe (87,7%) au primit calificativul „Încredere” la ultima evaluare ARACIS; 
 4 programe (3,8%) au primit calificativul „Încredere limitată” la ultima evaluare 

ARACIS. 
  Dintre cele 9 programe de studii de licenţă pentru care data ultimei evaluări este 2006 
sau anterioară, 7 programe se desfiinţează la începutul anului 2013 prin Hotărâre a 
Senatului UTCN, un program nu funcţionează şi un program este autorizat provizoriu şi va 
depune cerere de acreditare la începutul anului 2013. 
 
  Situaţia programelor de studiu de master 
 La sfârşitul anului 2012, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca existau 94 
programe de studiu de master, toate acreditate. Situaţia numărului de programe de master 
pe facultăţi, la sfârşitul anului 2012 este prezentată în Tabelul 4.2. Din totalul de 94 programe 
de master: 

 83 programe de master (88,3%) sunt active în anul universitar 2012-2013; 
 11 programe de master (11,7%) nu sunt active în anul universitar 2012-2013. 

 
Tabelul 4.2. Situaţia programelor de studiu de master pe facultăţi în anul universitar 2012/2013 

Facultatea Activ  Inactiv Total 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 10  10 

Facultatea de Construcţii 8  8 

Facultatea de Construcţii de Maşini 12 4 16 

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 6  6 

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului 6 4 10 

Facultatea de Inginerie (CUNBM) 6 3 9 

Facultatea de Inginerie Electrică 5  5 

Facultatea de Instalaţii 1  1 

Facultatea de Litere (CUNBM) 11  11 

Facultatea de Mecanică 7  7 

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu (CUNBM) 2  2 

Facultatea de Ştiinţe (CUNBM) 9  9 

Grand Total 83 11 94 
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 În anul 2012 au fost înfiinţate şi acreditate 3 noi programe de master în Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului. 

În Anexa 1-Programe de licenta şi Anexa 2 – Programe de master este prezentată 
detaliat situaţia programelor de studiu din UTCN la sfârşitul anului 2012. 

 
Studiile doctorale în UTCN 
Programele de studii doctorale se derulează prin intermediul IOSUD al UTCN. În anul 

2012 structura Școlii doctorale a suferit o serie de modificări, în conformitate cu cerințele 
legislației în vigoare. Printre cele mai importante acțiuni în acest sens menționăm 
constituirea CSUD al Școlii doctorale. Alegerea președintelui și a membrilor CSUD s-a făcut 
pe bază de concurs, conform metodologiei naționale în vigoare.    

Au fost aduse modificări la taxele studenților doctoranzi înscriși la forma de studii cu 
taxă. Noile taxe acoperă mai bine costurile reale cu studiile doctorale și sunt în acord cu 
nivelul costurilor de susținere a acestor studii de la bugetul de stat. Politica de promovare a 
noilor taxe descurajează derularea studiilor doctorale cu taxă într-un regim de „frecvență 
redusă”. Se dorește promovarea acelor programe doctorale cu taxă în care taxele sunt 
susținute fie de mediul economic, fie de proiectele de cercetare științifică ale conducătorilor 
de doctorat, fie de o soluție mixtă de tip public-privat. Prin această măsură considerăm că 
respectăm principiul asigurării calității în educație și cercetare, menționat în Planul strategic 
actual al universității.  

Din punctul de vedere al metodologiei și regulamentelor asociate derulării 
programelor de studii doctorale universitatea s-a confruntat în această perioadă cu 
instabilitatea și lipsa de convergență a legislației la nivel național, precum și cu întârzierea 
sau nerespectarea angajamentelor de finanțare de către minister a programelor de studii 
doctorale. Acest aspect a condus la disfuncționalități în reglementarea programelor de studii 
doctorale din universitate. Totuși, la această dată s-a reușit fundamentarea cadrului de 
retribuire al conducătorilor de doctorat, în urma unui proces de informare și dezbatere 
publică cu conducătorii de doctorat și cu reprezentanții Senatului UTCN. De asemenea este 
în lucru actualizarea regulamentului Școlii doctorale, fundamentarea cadrului de organizare a 
programelor doctorale, precum și metodologia de elaborare a tezelor de doctorat în UTCN.  

Din punctul de vedere al situației doctoranzilor înscriși la doctorat în cadrul UTCN, 
situația este prezentată sintetic în tabelul 4.3 pentru anii 2011 și 2012. 
 

Tab.4.3 Situaţia doctoranzilor înscrişi în UTCN în 2011 şi 2012  

Nr. Indicator Anul 2011 Anul 2012 

1 Număr teze susținute 225 233 

2 Număr conducători științifici 174 174 

3 Număr teze în cotutelă 26 18 

4 Număr teze susținute în cotutelă 9 10 

5 Număr total doctoranzi  1352 1349 

6 Număr doctoranzi exmatriculați 259 122 

7 Număr doctoranzi străini 19 16 

8 Număr domenii doctorat 11 11 

9 Număr doctoranzi admiși cu taxă 16 23 

10 Număr doctoranzi admiși cu bursă 256 190 

 
Datele din tabelul de mai sus arată următoarele: 

 Numărul ridicat de teze de doctorat finalizate în ultimii doi ani, ca urmare a 
cadrului favorabil generat de derularea studiilor doctorale prin intermediul celor 
două proiecte instituționale dedicate, finanțate din fonduri structurale (PRODOC și 
SIDOC); 

 Existența tezelor în cotutelă, derulate în mod special prin inițiativa personală a 
conducătorilor de doctorat; 

 Numărul ridicat de doctoranzi; 

 Ușoară creștere a doctoranzilor admiși cu taxă; 
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 Scădere cu 26% a doctoranzilor admiși cu bursă în 2012 față de 2011; 

 Numărul relativ redus de doctoranzi străini. 
Trebuie menționat faptul că în anii 2011 și 2012 finanțarea studenților doctoranzi s-a 

făcut de către guvern pe o linie bugetară dedicată, conform unei metodologii care nu mai ține 
cont de regula de finanțare pe student echivalent, ca în anii anteriori. Numărul mai redus de 
studenți înscriși cu bursă în anul 2012 decât în anul 2011 se datorează și limitărilor impuse 
asupra numărului maxim de doctoranzi aflați în coordonare de către un conducător de 
doctorat, precum și faptului că la această dată există încă un număr foarte mare de 
doctoranzi care au încheiat stagiul de pregătire și încă nu și-au finalizat teza de doctorat 
(din 1349 doctoranzi numai 233 și-au susținut teza de doctorat în anul 2012).  
 

Concluzii privind studiile doctorale în UTCN 
În ceea ce privește evoluția studiilor doctorale în UTCN se reliefează câteva elemente 

importante în contextul în care UTCN dorește să se mențină în prima categorie de 
universități din România. Primul mesaj se referă la faptul că trebuie pus mai mult accent pe 
calitate decât pe cantitate, cu riscul de a stagna sau de a diminua numărul de studenți admiși 
la doctorat. Noul cadru promovat de către minister privind structura tezelor de doctorat și 
acordarea calificativelor tezelor de doctorat reprezintă un element de influență foarte benefic 
în această privință. Este posibil ca în condițiile creșterii exigențelor privind finalizarea tezelor 
de doctorat, numărul candidaților la doctorat să se diminueze în continuare. Credem că acest 
aspect va conduce la o „însănătoșire” a bazinului de candidați la doctorat, cu implicații 
pozitive asupra costurilor sociale, în condițiile în care comisiile CNATDCU constată 
proliferarea tezelor de doctorat mediocre și submediocre. Universitatea trebuie să își asume, 
printre altele, responsabilitatea cheltuirii corecte a banului public, de aceea, CSUD al UTCN 
va acționa în sensul fundamentării și menținerii unor ștachete ridicate de derulare și 
finalizare a tezelor de doctorat în universitate.  

Dintr-o altă perspectivă, orientarea conducătorilor de doctorat trebuie să fie în mod 
special pe atragerea studenților cu burse susținute de mediul economic, pe atragerea de 
proiecte de cercetare științifică în care să angajeze studenți doctoranzi competenți, valoroși 
sub aspect intelectual, precum și motivați sub aspect profesional. Aceste mecanisme sunt 
sănătoase pentru obținerea unor rezultate de calitate ridicată sub aspect științific și de 
utilitate ridicată în plan socio-economic. În plus, aceste mecanisme permit atragerea 
studenților internaționali și derularea tezelor în cotutelă, aspecte extrem de importante din 
punct de vedere al internaționalizării universității.  

Practica actuală, de focalizare preponderentă pe doctoranzi finanțați de la bugetul de 
stat, deși mai accesibilă, nu asigură o finanțare corespunzătoare a doctoranzilor și nici 
instrumente suficient de eficace de management al performanței (așa cum asigură, de 
exemplu, un proiect finanțat de mediul economic sau de fondurile de cercetare 
internaționale). De asemenea, trebuie acceptat faptul că un număr prea mare de doctoranzi 
aflați simultan în coordonarea unui conducător de doctorat ridică dificultăți privind calitatea 
coordonării, mai ales în cazurile în care nu există în spatele conducătorului o structură de 
cercetare organizată, în care sarcina de coordonare să fie distribuită parțial și cercetătorilor 
cu experiență din cadrul colectivului. Din acest motiv, politica actualei conduceri este aceea 
de a diminua într-o primă etapă numărul maxim de doctoranzi în stagiu la 12 pe conducător 
de doctorat, deși recomandarea comisiei EUA care a evaluat universitatea în septemebrie 
2012 este de a limita acest număr la 6. O altă concluzie importantă este aceea de a crește 
numărul de doctoranzi prin creșterea numărului de conducători de doctorat. Acest aspect 
trebuie încurajat în cadrul universității în condițiile în care în următorii 4-5 ani, prin 
pensionare și atingerea unei vârste mai înaintate a unor conducători de doctorat, există riscul 
diminuării numărului acestora cu 40%. Astfel, universitatea va trebui să susțină financiar 
abilitarea unor noi conducători de doctorat, inclusiv a cadrelor tinere.   
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4.3 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI   
 

Finanţarea universităţilor româneşti, prin componenta finanţare de bază (pentru 
funcţionarea curentă în cadrul activităţilor de formare iniţială) se realizează luând în calcul 
numărul de studenţi echivalenţi, ceea ce conduce la costul pe student echivalent.  

În figura 4.2 este prezentată evoluţia pe facultăţi a numărului de studenţi de la ciclul 
de licenţă, pentru facultăţile care funcţionează în Cluj-Napoca.  

 
Fig.4.2 Evoluţia numărului de studenţi (ciclul licenţă - buget şi taxă) pe facultăţi  

 
În figura 4.3 s-a reprezentat evoluţia numărului de studenţi de la ciclul de licenţă, pe 

universitate în ultimii 4 ani. Creşterea substanţială a numărului de studenţi din anul 
universitar 2012/2013 este datorată fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia Mare. Dacă se 
iau în considerare şi studenţii de la ciclul II master, evoluţia este cea prezentată în figura 4.4.  
 

 
Fig.4.3. Evoluţia numărului de studenţi 

(licenţă) la nivelul Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca 

 

 
Fig.4.4 Evoluţia numărului de studenţi la 

nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  
(licenţă + master) 

 
Evoluţia studenţilor de la facultăţile din Cluj-Napoca este reprezentată în figura 4.5. 
Se poate aprecia că măsurile de marketing universitar promovate la nivelul 

universităţii şi facultăţilor şi-au atins scopul.  
Numărul studenţilor universităţii este un indicator cheie, finanţarea urmărind în primul 

rând această dimensiune, dar se referă în mare măsură la studenţii de la formele bugetate. 
Pe de altă parte acesta este limitat de cifrele de şcolarizare repartizate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 
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Fig.4.5  Evoluţia numărului de studenţi pe facultăţi (licenţă + master) 

 

Cu aceeaşi importanţă trebuie tratat însă şi numărul de studenţi cu taxă, deoarece ei 
sunt principala sursă pentru veniturile proprii ale universităţii, dar nu trebuie neglijată 
capacitatea fiecărei universităţi, respectiv facultăţi pentru şcolarizarea unui volum mare de 
studenţi. Reglementările în domeniu limitează numărul maxim de studenţi, la capacitatea 
maximă de şcolarizare acreditată de ARACIS şi stipulată în actele legislative. 

Repartiţia studenţilor înmatriculaţi în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la 1 
octombrie 2012 (licenţă şi master) pe facultăţi este prezentată în figura 4.6. 
 

 
Fig. 4.6 Repartiţia pe facultăţi a studenţilor 

 
  4.4. ACTIVITATEA OFICIULUI RECRUTARE CANDIDAŢI ADMITERE 
 

În cadrul Oficiului Recrutare Candidaţi Admitere au fost desfăşurate o serie de 
activităţi administrative prezentate cronologic în continuare: 

a. Actualizarea regulamentului admiterii în conformitate cu noua configurație a UTCN 
rezultată din fuziunea cu Universitatea de Nord din Baia Mare. S-a urmărit realizarea 
unui regulament unitar; 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Fac.Arh. 763 790 827 784

Fac.A.C. 1893 2079 2236 2454

Fac.C.M. 2200 2371 2452 2604

Fac.Cons. 3146 3308 3063 2842

Fac.El&Tc. 1306 1365 1352 1453

Fac.I.E. 1002 1076 1178 1237

Fac.Inst. 776 860 808 729

Fac.Mec. 1304 1612 1720 1748

Fac.I.M.M. 636 702 725 670
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b. Actualizarea materialelor publicitare necesare promovării ofertei educaţionale. Toate 
materialele (afişe, fluturaşi, prezentări) au fost realizate în cadrul Oficiului Recrutare 
Candidaţi Admitere; 

c. Multiplicarea, în cadrul oficiului, a materialelor de publicitate elaborate de ORCA şi la 
cerere a celor elaborate de facultăţi; 

d. Actualizarea broșurii admiterii în concordanță cu noua structură a UTCN; 
e. Actualizarea paginii web a admiterii; 
f. Asigurarea corespondenţei cu cei care au scris pe adresa admitere@utcluj.ro (peste 

1700 de mesaje); 
g. Realizarea de statistici, rapoarte şi informări pentru MEN, presă şi conducerea 

UTCN; 
h. Organizarea şi monitorizarea simulării concursului de admitere cu test grilă la 

matematică din data de 12 mai 2012; 
i. Organizarea şi monitorizarea procesului de admitere din sesiunile iulie şi septembrie 

2012 care au presupus: 
- Planificarea necesarului de materiale, comanda acestora şi repartizarea lor 

pe facultăţi; 
- Refacerea în totalitate a fluturaşilor pentru admitere, multiplicarea lor în cadrul 

ORCA şi distribuirea acestora către facultăţi; 
- Planificarea locaţiilor de desfăşurare a concursului de admitere; 
- Monitorizarea procesului de elaborare a subiectelor de admitere, multiplicarea 

şi distribuirea acestora; 
- Asigurarea logisticii necesare desfăşurării înscrierilor şi a examenelor de 

concurs; 
j. Realizarea procedurii pentru informarea potențialilor candidați; 
k. Realizarea procedurii pentru organizarea admiterii 2013; 
l. Realizarea procedurii pentru desfășurarea admiterii 2013; 
m. Realizarea Statutului de Organizare și Funcţionare a Oficiului Recrutare Candidați 

Admitere; 
n. Realizarea Regulamentului de Ordine Interioară al Comisiilor de Admitere la Nivel 

Licență. 
Începând cu luna octombrie 2012, s-a regândit strategia de promovare a ofertei 

educaționale. Deplasările în licee care, tradițional, se desfășurau în perioada martie-mai și 
presupuneau o echipă formată din reprezentanți ai tuturor facultăților au fost regândite atât 
din punct de vedere al echipei cât și al perioadei de realizare a acestor deplasări. Conform 
noii strategii, membrii ORCA au realizat în lunile noiembrie și decembrie 2012, deplasări în 
50 de licee din Transilvania, conform diagramei din figura 4.7. 

 
Fig.4.7 Localităţile şi numărul de licee vizitate 

 
Fig.4.8. Numărul de elevi interesaţi de facultăţi

mailto:admitere@utcluj.ro
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În figura 4.8 este prezentat rezultatul sondajelor de opinie, care a fost adus la 
cunoștința tuturor facultăților și care constituie un punct de plecare pentru elaborarea 
strategiilor viitoare de promovare. 

Rezultatele admiterii 2012 
Pentru anul universitar 2012-2013, la nivel licenţă, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca a scos la concurs, în sesiunea iulie 2012, locurile la buget menţionate pentru fiecare 
facultate în tabelul 4.4. Tot în tabelul 4.4 este prezentat numărul de candidați înscriși, după 
prima opțiune, pentru fiecare facultate, precum și concurența pe locurile la buget scoase la 
concurs. Pe locurile la taxă, numărul de candidați înscriși cu prima opțiune a fost foarte mic, 
în general, datorită sistemului de admitere ‚”media bate opțiunea’’, care oferă candidatului 
posibilitatea de a opta prima dată pentru buget și apoi pentru taxă. În general, au avut prima 
opţiune la taxă candidații care nu îndeplineau condițiile, conform regulamentului admiterii, 
pentru ocuparea unui loc la buget. 
 

Tabelul 4.4. Gradul de acoperire a locurilor la buget scoase la concurs  în  iulie 2012 

Facultatea 
Locuri scoase la 
concurs (buget) 

Număr candidaţi 
înscrişi cu prima 
opţiune (buget) 

Nr. candidaţi / 
loc (buget) 

Arhitectură şi Urbanism 105 265 2,52  

Automatică şi Calculatoare 400 696 1,74  

Construcţii 469 452 0,97  

Construcţii de Maşini 529 555 1,05  

Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

290 565 
1,95  

Inginerie Electrică 259 326 1,26  

Ingineria Materialelor și a 
Mediului 

164 98 
0,60 

Instalaţii 160 155 0,97 

Mecanică 320 353 1,10 

TOTAL CLUJ-NAPOCA 2696 3465 1,29 

Inginerie 136 174 1,28 

Resurse minerale și mediu 139 117 0,84 

Științe 81 368 4,54 

Litere 135 358 2,65 

TOTAL  BAIA MARE 491 1017 2,07 

Total UTCN 3187 4482 1,41  

 
În tabelul 4.5 este prezentată situația comparată a gradului de acoperire a locurilor 

bugetate în iulie 2011 și iulie 2012. În 2011 Centrul Universitar Nord din Baia Mare nu făcea 
parte din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, de aceea nu sunt evidenţiate datele 
aferente în tabelul 4.5. 
              

Tabelul 4.5 Gradul de acoperire a locurilor bugetate scoase la concurs în 2011 și 2012  

Facultatea 

Nr. 
candidaţi / 
loc (buget) 

2011 

Nr. 
candidaţi / 
loc (buget) 

2012 

Variație 
[%] 

Arhitectură şi Urbanism 3,00 2,52  -47,63  

Automatică şi Calculatoare 1,49 1,74  +26,14  

Construcţii 1,05 0,96  -8,25  

Construcţii de Maşini 0,90 1,05  +15,32  

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 2,51 1,95    -55,73  

Inginerie Electrică 1,20 1,26  +5,56  

Ingineria Materialelor și a Mediului 0,64 0,60  -3,77  

Instalaţii 1,09 0,97  -11,87  

Mecanică 1,37 1,10  -26,56  
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Inginerie - 1,28  - 

Resurse minerale și mediu - 0,84  - 

Științe - 4,54  - 

Litere - 2,65  - 

La Cluj-Napoca, la finalul sesiunii de admitere din septembrie 2012, toate locurile la 
buget au fost ocupate, iar cele cu taxă în proporție de 31,90%. Comparativ, în 2011 au fost 
ocupate toate locurile propuse la buget, însă la taxă au fost ocupate mai puține (27,15%).  

Rezultatele la finalul sesiunilor de admitere din anii 2010-2012 sunt prezentate 
comparativ pentru facultățile de la Cluj-Napoca, în tabelul 4.6. 

Situaţia comparativă este analizată la nivelul facultăţilor, a domeniilor, dar şi a 
locaţiilor în care se desfăşoară programele de studii de licenţă.  

În ceea ce priveşte provenienţa candidaţilor admişi în 2012 la Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, pentru facultățile de la Cluj-Napoca, majoritatea candidaților admiși, care au 
fost înmatriculați ca studenți în anul I, au provenit din judeţele Cluj (753), Alba (383) Bistriţa-
Năsăud (338), Sălaj (330), Satu-Mare (261), Maramureş (171).  

Pentru facultățile de la Baia-Mare, majoritatea candidaților, deveniți studenți, au 
provenit din județul Maramureș (982). 

Pe baza analizei rezultatelor admiterii 2012, se pot trage următoarele concluzii: 

 Chiar dacă numărul de locuri alocat la buget a crescut în 2012 cu 60 față de 2011, 
toate locurile alocate au fost ocupate; 

 Locurile ocupate la taxă, la Cluj-Napoca au scăzut cu 61 față de anul 2011 rămânând 
178; 

 Per global admiterea 2012 la Cluj-Napoca a fost la fel ca cea din 2011, ocupându-se 
aproximativ același număr de locuri (în 2011 s-au ocupat 2924, iar în 2012 s-au 
ocupat 2923); 

 Alocarea în etape a numărului de locuri și nu toate o dată consider că a dezavantajat 
Universitatea;  

 Față de anul 2011 când 4 facultăți (Construcţii, Inginerie Electrică, Instalaţii, Ingineria 
Materialelor și a Mediului) nu și-au ocupat locurile propuse la buget, în 2012, doar 
două (Construcții, respectiv Ingineria Materialelor și a Mediului) și-au continuat 
trendul descendent; 

 La Facultatea de Arhitectură și Urbanism se constată, pentru al doilea an consecutiv, 
o scădere a numărului de candidați la admitere; 

 Nici o facultate cu excepţia Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, nu şi-a ocupat toate 
locurile la taxă; 

 A crescut numărul total de studenţi admişi la buget de la 2500 în anul 2009, la 2605 
în anul 2010, la 2685 în anul 2011, până la 2745 în 2012; 

 Numărul de locuri ocupate la taxă în 2012 este același cu cel din 2010. 
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Tabelul 4.6 Comparaţie între admiterea 2010, 2011 și 2012 la Cluj-Napoca 
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4.5. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE SPECIALITATE  
       CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC 

 
Spre deosebire de prevederile Legii Educației Naționale 1/2011, potrivit cărora 

pregătirea pentru cariera didactică urma să se realizeze doar prin masterat didactic, apariția 
OMECTS nr. 5745 din 13.09.2012 a introdus noi priorități, păstrând pentru încă doi ani 
academici formarea psihopedagogică cu cele două niveluri: nivelul I, realizabil prin 
includerea disciplinelor psihopedagogice în planurile de învățământ ale tuturor specializărilor 
de la nivel licență și nivel II, care se realizează intensiv, modular în regim postuniversitar, cu 
taxă.  

 Potrivit acestui ordin, studenţii interesați de ocuparea posturilor didactice din 
învăţământul de toate gradele trebuie să se înscrie şi să parcurgă Modulul psihopedagogic. 
Departamentele de pregătire a personalului didactic se reorganizează în Departamente de 
Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.). Ca urmare, Senatul Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca a aprobat în octombrie 2012 “Metodologia pentru organizarea programelor de 
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică a 
Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca”. 

 
Direcţii de dezvoltare 
Pentru anul 2012, activitatea Departamentului de Specialitate cu Profil 

Psihopedagogic al UTCN a continuat să se concentreze pe dezvoltarea învăţământului 
universitar de licenţă, pe derularea programelor  de formare iniţială şi continuă, asfel: a 
continuat procesul de formare iniţială a studenţilor şi absolvenţilor pentru cariera didactică în 
cadrul programelor de studii psihopedagogice universitare şi postuniversitare; a continuat 
procesul de formare continuă şi evaluare a personalului didactic de predare, din 
învăţământul preuniversitar pe baza programelor de definitivare, de susţinere a examenelor 
pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, de perfecţionare periodică în domeniile specialităţii 
tehnice, didacticii specializării tehnice şi psihopedagogiei. 
 

Oferta educaţională  
 Se realizează la următoarele nivele:  

 nivelul I (nivelul licentă – iniţial) de certificare pentru profesia didactică;  

 nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică – pentru absolvenţii 
ciclului de licenţă; 

 studii postuniversitare de specializare (durata): nivelul I + nivelul II; 

 pregătire psihopedagogică pentru formarea continuă, pentru obţinerea gradului 
didactic II în învătământul preuniversitar, în domeniul tehnic şi profesional; 

 colocviul pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar în 
domeniul tehnic şi profesional. 
Spre deosebire de anul precedent, pregătirea psihopedagogică pentru formarea 

continuă în vederea obținerii definitivatului se realizează de către inspectoratele școlare 
județene, fapt ce duce la reducerea numărului de solicitanți pentru formarea continuă. 

Conform Legii Educatiei Naţionale nr. 1/2011 şi a O.M nr 3753/9.02.2011, începând 
cu anul universitar 2011-2012, la nivelul I al certificării pentru profesia didactică s-a continuat 
pregătirea în forma nivelului I doar pentru cei care s-au înscris deja la cursurile modulului 
psihopedagogic, respectiv pentru anii III și IV de licenţă de la toate specializările tehnice din 
Cluj-Napoca şi extensiile universitare din localitătile Alba-Iulia, Zalău, Bistriţa şi Satu-Mare, 
urmând apoi să se pregătească elaborarea masteratului didactic pentru cele trei profiluri 
tehnice (electric, construcții, mecanic). În urma apariţiei Ordinului nr. 5745 s-au început la 
licență, anul I, înscrierile pentru formarea psihopedagogică. Anul II licență nu intra sub 
incidența acestui ordin, astfel încât studentii anulul II de studii au fost cuprinşi în formatii de 
curs şi seminar comasate cu studenţii anului I. 
 Absolvenţii nivelului I au posibilitatea de a preda în învăţământul preuniversitar 
obligatoriu (până la clasa a VII-a, inclusiv). Pentru clasele IX-XII, XIII + învăţământul 
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universitar este nevoie de absolvirea nivelului II al modului psihopedagogic. 
 Învăţământul universitar pentru nivelul II, postuniversitar se derulează pentru 
absolvenții nivelului I, sub forma învățământului postuniversitar. Înscrierile debutează în 
semestrul al II-lea al anului universitar în curs.  

Învăţământul postuniversitar de specializare/conversie se desfăsoară sub formă de: 

 Cursuri postuniversitare de specializare cu durata de sub un an – modulul 
psihopedagogic intensiv. Cursurile se desfăsoară în zilele de sâmbătă şi duminică, 
intensiv pentru a fi acoperite toate disciplinele din planul de învăţământ al nivelului I; 

 Cursuri de specializare și perfecţionare – pregătire psihopedagogică pentru obținerea 
gradului didactic II – se desfășoară pe parcursul lunii iulie, sesiunea pentru înscrierea 
la definitivat și gradul didactic II desfășurându-se în luna august. 
Formarea continuă pentru definitivat, gradul didactic II şi gradul didactic I s-a 

desfășurat în perioada 2012-2013 sub forma pregătirii psihopedagogice și metodice, dar și a 
examenelor pentru obținerea gradelor didactic II și I. 
 Situaţia celor care au promovat aceste examene este prezentată sintetic în tabelul 
4.7. 

Tab.4.7 Situaţia promovărilor examenelor de grad didacic 

Anul Gradul didactic II Gradul didactic I Definitivat 

2011 34 51 - pentru seria 2009-2011 20 

2012 26 34 – pentru seria 2012-2014 - 

  
 Situația este diferită față de anul precedent, când formarea continuă cuprindea și 

definitivarea în învățământ. De asemenea, s-a redus și numărul participanților la examenul 
pentru gradul al doilea și pentru colocviul de gradul I. Unul din cauzele acestui fapt este 
reducerea numărului de posturi în învățământul preuniversitar tehnic, lipsa posturilor pentru 
profiluri tehnice în vederea titularizării, lipsa unei forme de pregătire pentru specializarea 
Educație tehnologică. 

 
4.6. ACTIVITATEA OFICIULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ  
 
Începutul anului 2012  a  adus Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) 

o frumoasă colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Cluj. 
Această colaborare a vizat studenţii şi masteranzii universităţii noastre care doresc să 
desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, în perioada vacanţei de vară. În 
acest scop au fost oferite 110 locuri de muncă în diferite domenii de activitate. 
 Tot în prima parte a anului 2012 a fost realizată Raportarea anuală pentru anul 2011 
către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca parte integrantă a criteriilor de finanţare a 
Universităţii.  
 În aprilie 2012, OCOC a desfăşurat o stânsă colaborare cu BEST în vederea 
organizării unei noi ediţii JOBSHOP, cu participarea a 30 de companii. În cadrul 
evenimentului a avut loc şi târgul de forţă de muncă „JobShop – evenimentul naţional de 
carieră". 
 În 2012 s-a început colaborarea cu British American Tobacco, compania BAT dorind 
să aducă în atenţia studenţilor/ absolvenţilor oferta lor de locuri de muncă. 
 La începutul anului 2012 OCOC a desfăşurat activităţi în cadrul proiectului finanţat din 
Fondul Social European: Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din 
Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic – CONCORD. Acestea au avut drept scop 
formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în ceea ce priveşte 
dezvoltarea profesională şi managementul carierei.  

În perioada ianuarie – iunie 2012, OCOC a fost implicat în proiectul finanţat din 
Fondul Social European “Practica – primul pas pentru cariera ta!” în colaborare cu Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov; Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru; 
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. 
În acest proiect au fost implicaţi 200 studenţi UTCN (licenţă şi master) de la Facultatea de 
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Construcţii şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, OCOC desfăşurând 
activităţi specifice consilierii în carieră a studenţilor.  
 În anul 2012, OCOC a continuat activităţile specifice proiectului “Absolvenţii şi Piaţa 
Muncii”, primul proiect naţional care urmăreşte legătura existentă între studiile absolvite şi 
activitatea profesională ulterioară. Acest proiect a fost realizat de UEFISCSU în parteneriat 
cu Centrul Internaţional pentru Cercetare în Învăţământul Superior, Universitatea din Kassel, 
Germania şi în colaborare cu universităţi din întreaga ţară. 
 În această fază a proiectului, studiul s-a axat pe prelucrarea datelor rezultate din 
completarea (on-line de către absolvenţii celor două promoţii: 2006 şi 2010) unui chestionar 
care urmăreşte traseul absolvenţilor începând cu anii de studii, continuând cu momentul 
obţinerii primului loc de muncă şi apoi cu alte elemente importante pentru evoluţia lor 
profesională. UTCN s-a situat pe primul loc în accesarea chestionarului on-line. 

Această fază a proiectului s-a adresat unui număr de 2919 absolvenţi: 1202 
absolvenţi promoţia 2006 şi 1717 absolvenţi promoţia 2010. In urma derulării etapelor 
aferente proiectului, au dat curs invitaţiei un numar de 1107 absolvenţi: 458 absolvenţi 
promoţia 2006 şi 649 absolvenţi promoţia 2010. In tabelul 4.8 este prezentată situaţia 
comparativă a rezultatelor obţinute în cele două faze ale proiectului, perioada 2010-2011 şi 
anul 2012: 

 
Tabel 4.8. Rezultate obţinute în cele două faze ale proiectului 2010-2011 şi 2012 

Promoţia 2005 2009 2006 2010 

Numar de absolvenţi contactaţi 1337 3019 1202 1717 

Număr de absolvenţi care au accesat chestionarul 536 1115 458 649 

Rata de răspuns 40% 37% 38,1% 37,8% 

  
 Incepand cu luna aprilie, OCOC a fost implicat în activităţile proiectului finanţat din 
Fondul Social European: „VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către 
succesul profesional”, realizat de compania SC Profiles International SRL, în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi SC Multi Consulting Group SRL, în colaborare cu peste 50 
de instituţii de învăţământ universitar şi preuniversitar din ţară cu scopul de a asigura servicii 
de orientare şi consiliere profesională pentru elevi şi studenţi,  respectiv de a asigura surse 
de informare viabile în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Un număr de 
100 de studenţi UTCN au beneficiat de activităţile de consiliere specifice proiectului folosind 
informaţii şi instrumente TIC. 
 Pe tot parcursul anului 2012 OCOC a continuat şi dezvoltat colaborarea cu 
reprezentanţii Trendence Institut GmbH Berlin, care prevede participarea UTCN la realizarea 
sondajului anual de opinie desfăşurat online, în cadrul căruia li se oferă studenţilor europeni 
posibilitatea de a-şi exprima opiniile în legătură cu studiul şi cariera: Sondajul Trendence 
Graduate Barometer Europe 2012. Rezultatele studiului au scos în evidenţă gradul de 
satisfacţie al studenţilor referitor la procesul educaţional care se derulează în universitatea 
noastră. În figura 4.9 sunt evidenţiate rezultatele evaluării performaţei universităţii: grad de 
importanţă vs. grad de satisfacţie. 

Rezultatele studiului au pus în evidenţă faptul că 87,5% din studenţi consideră că 
UTCN are o foarte bună reputaţiei academică, iar în proportie de 90,4 % studenţii au apreciat 
că universitatea noastră are o reputaţie bună în rândul angajatorilor. 
 Referitor la calitatea predării în anul 2012 se constată o creştere a nivelului de 
satisfacţie în rândul studenţilor faţă de anul 2011. Astfel dacă în anul 2011 studenţii apreciau 
calitatea predării în proporţie de 55%, în 2012 acest procent a crescut la 68,1%. 

La realizarea acestui studiu au participat 462 de studenţi din UTCN, din cei 4388 
studenţi participanţi din România. Comparativ cu anul 2011, cand au participat 345 studenti 
ai universitatii noastre, în anul 2012 s-a constatat o creştere a numărului de participanţi din 
UTCN. 
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Fig.4.9 Rezultatele evaluării performaţei universităţii: grad de importanţă vs. grad de satisfacţie 

 
În ceea ce priveşte mobilitatea studenţilor, în 2012 interesul acestora pentru a-şi 

derula studiile de masterat în străinătate a scăzut faţă de 2011 de la 77,1% la 69,7%. În 
2012 primul loc în preferinţele studenţilor a fost Germania, cu un procent de 52,4%, urmată 
de Marea Britanie cu 50,9% şi SUA cu 30,6%. Comparativ cu anul 2011 studenţii şi-au 
menţinut aceleaşi preferinţele pentru ţările în care şi-ar dori să urmeze cursurile de masterat. 
Astfel în 2011 Marea Britanie ocupa primul loc în preferinţele studenţilor noştri cu un procent 
de 57,6%, urmată de Germania cu 55% şi SUA cu 40,8%. 

După finalizarea studiilor, un procent de 21,5% din studenţi au declarat că doresc să 
aplice pentru un post în străinătate, oferind ca primă opţiune Germania. Acest procent a fost 
mai mic decât cel din anul 2011 când studenţii UTCN au declarat ,în proporţie de 39,1%, că 
doresc să aplice pentru un loc de munca în străinătate. Atât în 2011 cât şi în 2012, Germania 
s-a aflat în topul preferinţelor studenţilor UTCN. 
 Studenţii au realizat un clasament al celor mai atractivi angajatori. Pe primul loc a fost 
situată compania Emerson, urmată de Continental şi Microsoft. 
 În primavara şi toamna anului 2012, OCOC a fost implicat în activităţile proiectului 
"RESSOURCES PARTAGEES POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES 
EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (RePartI - ECO)- RepartI ECO", a participat la 
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seminariile organizate, a pregătit şi prezentat în cadrul acestor seminarii, materiale specifice 
activităţii OCOC. 
 Pe toată durata anului 2012 a fost continuată activitatea de stabilire a noi contacte cu 
diferite societăţi comerciale din zona Clujului şi consolidare a relaţiilor deja formate pe 
parcursul anilor anteriori. 
 În vara anului 2012 a fost actualizat şi postat pe site-ul UTCN şi pe site-ul OCOC 
„Ghidul absolventului” şi a fost realizat un studiu privind piaţa muncii în anul 2011, folosind ca 
sursă Internetul.  
 În luna septembrie s-a demarat o colaborare cu firma SC Fraven SRL Zalău în 
vederea promovării ofertei de locuri de muncă a acestei societăţi. 
 La fel ca şi în ceilalţi ani, pe tot parcursul anului 2012 OCOC a oferit sprijin studenţilor 
şi absolvenţilor UTCN în vederea găsirii unui loc de muncă, redactarea unui CV, scrisoare de 
intenţie, pregătire pentru participare la interviu, identificarea posibilităţilor de continuare a 
studiilor prin programe de masterat sau doctorat. 
 A fost realizat planul operaţional şi planul strategic OCOC pentru 2012-2013 în care 
au fost cuprinse misiunea, viziunea la orizontul de timp aprilie 2016 şi principalele direcţii de 
intervenţie. S-a constituit grupul de lucru OCOC format din responsabilii pentru orientarea în 
carieră din cadrul fiecărei facultăţi. 
 În luna noiembrie 2012 OCOC a purtat discuţii cu compania ENTER din Olanda 
privind selecţia studenţilor/absolvenţilor UTCN în vederea încheierii unor contracte de muncă 
cu această companie şi s-a încheiat un contract de colaborare cu firma SC CATALYST 
SOLUTIONS S.R.L Bucureşti privind distribuirea revistei „Ghidul Angajatorilor" în rândul 
studenţilor UTCN. 
 A fost actualizat şi distribuit în facultăţi formularul de acces în baza de date OCOC, 
au fost realizate noi materiale publicitare pentru OCOC şi s-au derulat activităţi care vizează 
realizarea unui chestionar pentru angajatori. 
 În luna decembrie 2012 OCOC a participat la o întâlnire de lucru organizată de Blocul 
Naţional Sindical (în parteneriat cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu, SC Technical 
Training SRL si Mesogeiako Symvouleftico Systema SA) în cadrul proiectului "Caravana 
Carierei", care îşi propune să întărească legăturile dintre comunităţile şcolare, actorii din 
piaţa muncii şi tinerii aflaţi aproape de finalizarea studiilor liceale.  
 

4.7 ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI BIBLIOTECĂ   
 
Valoarea unei biblioteci din cadrul universităţii este dată de numărul de publicaţii pe 

care aceasta le are, de achiziţiile pe care le face şi serviciile pe care le oferă. Biblioteca  
UTCN a reuşit să achiziţioneze în 2012 un număr de peste 4.000 volume, 5 licenţe de acces 
online la catalogul electronic cu full text, 133 de reviste româneşti şi străine. Editura UT 
PRESS a editat în anul 2012, 87 titluri de cursuri şi îndrumătoare, însumând un număr de 
9045 volume, 2.043.660 pagini tipărite,  în valoare  de 137.669  lei. Caracteristic  pentru anul 
2012  este tiparul fragmentat adică tipărirea lucrărilor în tranşe de 50 ex, tipărite la epuizarea 
stocurilor de la vânzare. Prin aceasta se evită stocul de carte din depozitul editurii. În cadrul 
atelierului de multiplicare se execută o gamă foarte largă de lucrări: tipărire carte pentru 
cadrele didactice prin Editura UT PRESS, tipărire diverse lucrări  pentru rectorat, facultăţi, 
comisia de admitere (regulamente, rapoarte, buletine informative, materiale pentru 
promovare, materiale pentru participarea la diverse manifestări, evenimente etc.). În cadrul 
bibliotecii din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare pe langă operaţiile uzuale dintr-
o bibliotecă, au avut loc lansări de carte ale cadrelor didactice ale universităţii în cadrul Sălii 
de lectură a bibliotecii, studenţi ai Facultăţii de Litere au facut practica în bibliotecă, moment 
în care s-au putut familiariza cu munca dintr-o bibliotecă, s-a încheiat un acord de colaborare 
cu Centrul Europe Direct din cadrul Centrului de Dezvoltare a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii 
Maramureş. 
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4.8 ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI  
 
BEST Cluj-Napoca  
BEST (Board of European Students’ of Technology) este o organizație europeană 

prezentă în 94 de universități tehnice din 32 de țări având un număr de peste 4.200 de 
membri care încurajează comunicarea şi munca într-un mediu multicultural prin 
evenimentele pe care le organizează: de la cursuri academice, competiţii inginereşti la 
simpozioane educaţionale. BEST Cluj-Napoca încurajează deschiderea studenților spre 
diversitate și lucrul într-un mediu multicultural, creează oportunități de dezvoltare personală 
și oferă suport în carieră. 

În perioada aprilie 2012-martie 2013 acțiunile BEST Cluj-Napoca au fost următoarele: 

 JobShop® 2012 care a oferit studenţilor educaţie complementară şi oportunităţi în 
carieră: internship-uri, burse şi joburi; 

 BEST Training Week pentru studenţii Universităţii Tehnice; 

 Summer Course 2012: curs de vară la care aplică studenți din toata Europa, având 
astfel ocazia să studieze o anumită temă timp de 2 săptămâni în cadrul UTCN; 

 Cursuri de sezon BEST: peste 90 de cursuri academice pe teme din sfera ingineriei 
organizate în diferite orașe ale Europei; 

 Ghidul Bobocului; 

 European BEST Engineering Competition; 

 BattleLab Robotica; 

 Evenimente de training pentru membrii BEST Cluj-Napoca; 

 Festivitatea Absolventului. 
 

OSUT Cluj 
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (OSUT Cluj) este o 

organizaţie non-profit, cu activitate civică şi sindicală, datând din 01.10.2003, membră a 
Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România. 

Numărul membrilor este de 2434, dintre care 114 membri activi, 180 membri voluntari 
şi 2140 membri susţinători.  
Proiecte mari organizate în anul 2012 

 Viitor Inginer – promovarea UTCN în judeţele limitrofe Clujului; 

 Festivalul Universităţii Tehnice – cel mai amplu proiect studenţesc organizat de către 
o singură organizaţie studenţească; 

 Zilele Universităţii Tehnice – peste 60 de activităţi în principal indoor; 

 Balul Bobocilor UTCN 2012 – singurul bal pe toată universitatea; 

 InfoTech – prezentări ale companiilor de top din domeniile de interes ale studenţilor; 

 Polisport – 14 competiţii sportive, organizat bianual; 
Colaborari în anul 2012 

 BizCamp; Balul Francofonilor; Volei Politehnik; ANOSR – Gala Profesorului Bologna; 
Capitala Europeană a Tineretului 2015; Serviciul de Informaţii Externe; Exchange 
ETTI – Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Oradea, Timişoara; Electrolux; Tedx Cluj; Japan 
Play Transylvania; Maratonul Internaţional Cluj; Napoca Music Event; Ambition; 
ANST; Practica-Ta; OmniPass; Asociatia Modus Vivendi – Invitaţie la Castel; Clubul 
Cultural din Observator; Primăria Cluj-Napoca; DJST; FC “U” Cluj-Napoca. 

 
LSPV – Asociatia “Liga Studentilor Pintea Viteazul” din CUNBM 
Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” reprezintă drepturile şi interesele studenţilor din 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) în relaţia lor cu mediul academic şi 
administrativ al CUNBM. LSPV face parte atât la nivel local cât şi naţional din diverse 
organisme printre care, la nivel naţional, ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România) fiind membru activ. 

Scopul ligii este acela de promovare a intereselor generale şi specifice ale studenţilor 
în toate domeniile de activitate, precum şi elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice. 
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   2012 în cifre     Activităţi generale 

- 36 de proiecte (profesionale şi de 
reprezentare a studenţilor); 

- Reprezentare studenţească; 
- Proiecte de reprezentare studenţească şi 

profesionale adresate studenţilor CUNBM; 
- 95% rata de rezolvare a problemelor 

studenţeşti; 
- Sesiuni de formare; 
- Traininguri; 

- 217 voluntari activi; - Campanii de informare; 
 

ASFIC 
ASFIC se dorește a fi mediul ideal în care studenții Facultății de Instalații din Cluj-

Napoca se pot dezvolta personal și profesional, își pot face prieteni, își pot descoperi 
pasiunile și se pot pregăti pentru cariera la care visează, acumulând experiență încă de pe 
băncile facultății.  ASFIC a luat ființă în Octombrie 2011 și numără în prezent 127 de membri, 
studenți ai Facultății de Instalații. 

Principalele proiecte sunt: 

 revista științifică studențească ”Ingineria Instalațiilor – Ediție Studențească”; 

 Concursul Studențesc ”Știința Modernă și Energia”; 

 în parteneriat cu OSUT (Organizația Studenților din Universitatea Tehnică) s-a 
organizat evenimentul InstalTech; 

 excursie la Roșia Montană la care au participat 55 de studenți; 

 s-a organizat ediția a 2-a a proiectului ”Împreună putem ajuta”, ocazie cu care s-a 
strâns din donații suma de 3700 RON care a fost donată la două centre de plasament 
și de zi din municipiul Cluj-Napoca; 

 ASFIC a aderat la COS - Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj-Napoca. 
Organizaţia doreşte să implice voluntarii în proiectele premergătoare și cele ce vor 

avea loc datorită alegerii municipiului Cluj-Napoca ca și Capitală Europeană de Tineret în 
2015. 

 
OSSIMM  
OSSIMM (Organizația Studenților de la Știința și Ingineria Materialelor și a Mediului) 

vine în sprijinul studenților din Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, încercând să 
le ușureze perioada studenției cât și să-i pregatească pentru viitor, dar şi să le ofere noi 
oportunități pentru a-i ajuta să-și conștientizeze abilitățile și competențele pe care le dețin, 
necesare atât pentru dezvoltarea personală, cât și pentru dezvoltarea profesională. 

Activități ale OSSIMM:  
- Training-uri; 
- Conferința Științifică Studențeasca SIMTECH; 
- Școala de vară NuovoTECH; 
- Proiectul Materiale-Responsabilitate-Mediu – Campania de colectare selectivă 

ECO2PAC; 
- Promovarea Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului; 
- Organizarea alegerilor pentru studenții consilieri și senatori alături de celelalte ONG-

uri din UTCN. 
 

A.St.A Cluj 
Asociatia Studenţilor Arhitecţi este o organizatie non-profit şi apolitică ce reuneşte 

studenţi de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, luând fiinţă ca răspuns 
la nevoia de a crea şi exprima o identitate a studenţilor arhitecţi şi de a oferi un cadru 
organizatoric necesar în vederea implicării studenţilor în viaţa urbei cât și o platformă 
complementară studiului academic care vizează dezvoltarea personală și profesională a 
persoanelor implicate. 

Principalele activități ale A.St.A Cluj: 
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 Zilele Arhitecturii – Bienală internațională de arhitectură. În 2013, Zilele Arhitecturii au 
loc în perioada 15-18 mai, tema este Crossing Borders și pe parcusul anului 
universitar 2012-2013 au avut loc 5 workshopuri premergătoare: Parcul Mobil, 
Pavilionul ZA, Calcane à la Cluj, Casa mea și Grădina Boema cât și intâlniri, discuții 
și dezbateri, toate aflându-se în plină desfășurare; 

 Ne vedem joi – Eveniment bisăptămânal care are loc sub formă de conferințe,  
dezbateri, proiecții de film și prezentări pe teme alese; 

 Winterschool – reprezintă o săptămână de workshopuri și conferințe care se 
desfășoară în perioada de vacanță dintre semestre; 

 Turul ghidat - are ca scop readucerea în atenția studenților dar și a persoanelor 
interesate a unui număr de clădiri importante din punct de vedere arhitectural din 
Cluj, având ca scop repoziționarea valorilor arhitecturale pe harta culturală a Clujului. 

 
ASIEM 
Asociaţia Studenţilor din Inginerie Economicǎ şi Management Cluj-Napoca este o 

organizaţie studenţeascǎ care a fost creatǎ pentru a facilita comunicarea şi cooperarea între 
studenţi şi instituţiile tehnice în domeniul Economic şi Managerial şi cu mediul de afaceri. 

Misiune: ASIEM se focalizeazǎ pe construirea unui cadru adecvat acţiunilor în 
vederea formǎrii profesionale şi a educaţiei studenţilor, urmǎreşte dezvoltarea în domeniul 
ingineresc, tehnico-economic şi managerial prin activitǎţi dxe genul: proiecte, internshipuri, 
strategii de practicǎ, traininguri. 
Activitǎţi ale asociaţiei:  

 Training-uri; 

 Workshop-uri; 

 Evenimente de Team-Building; 

 Stagii de practicǎ şi internship pe timpul verii; 

 Târg de internshipuri pentru studenţi – StudentShip; 

 Promovarea Secţiei Inginerie Economicǎ în Licee. 
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5. MANAGEMENTUL ACADEMIC ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII  
 

5.1. MANAGEMENTUL ACADEMIC 
 

Managementul academic în UTCN subscrie funcțiilor de bază referitoare la 
planificare, organizare, coordonare, administrarea resursei umane, control și evaluare.  

Din acest punct de vedere, materialul de mai jos este o abordare integrată a 
activităţilor şi rezultatelor obţinute în anul 2012 în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pe 
toate palierele: financiar şi resursă umană, educaţie şi relaţia cu studenţii, administraţie, 
colaborarea cu mediul economic etc. 

În acest sens, materialul subsumează activităţi desfăşurate practic în toate 
prorectoratele din universitate şi în serviciile suport ale acestora, urmând ca detalierea şi 
sublinierea anumitor elemente să se facă şi în celelalte capitole ale raportului.  

Din perspectiva planificării, în anul 2012 au fost întreprinse următoarele acțiuni: 
fundamentarea misiunii, a obiectivelor prioritare, politicilor, valorilor și principiilor de 
management, a indicatorilor de progres, precum și a măsurilor de întreprins în următorii patru 
ani, în baza analizei diagnostic a mediului intern și extern. Toate aceste elemente au fost 
sintetizate în planul strategic al UTCN, aprobat de către Senat și asumat de către rectorul 
UTCN. Planul strategic este transpus în practică prin intermediul planurilor operaționale 
anuale. În acest sens, rectoratul, decanatele și departamentele au fundamentat planurile 
operaționale specifice. S-a urmărit asigurarea desfășurării priorităților de la nivel instituțional 
la nivelul facultăților și departamentelor. Managementul strategic și abordarea planificată a 
proiectelor de îmbunătățire a performanței în universitate este una dintre direcțiile încurajate 
de către conducerea actuală, cu aplicare la nivel de rectorat, facultăți și departamente. În 
acest sens, planul strategic include metrici și ținte planificate, iar planurile operaţionale 
anuale includ activităţi concrete cu stabilirea responsabililor, a resurselor şi a indicatorilor de 
progres.  

Planul operațional din prezentul raport vizează perioada oct. 2012-sept. 2013. În cele 
câteva luni de la punerea în operă a planului operațional au fost întreprinse diverse acțiuni 
de îmbunătățire a proceselor din universitate și de dezvoltare instituțională. Situația 
implementării proiectelor din planul operațional al rectoratului la finele anului 2012 este 
prezentată sintetic în Anexa 3. Planurile operaționale ale decanatelor și stadiul de 
implementare al acestora pot fi consultate în cadrul facultăților. Este de subliniat faptul că 
planul strategic și planurile operaționale reprezintă instrumente de bază în evaluările 
instituționale externe (ex. EUA, ARACIS).  

Dintre acțiunile incluse în planul operațional şi finalizate până la această dată 
menționăm următoarele:  

 Reorganizarea Departamentului pentru Asigurarea Calității (DAC); 

 Crearea site-ului DAC în vederea comunicării mai eficace a unor elemente de 
interes general pentru comunitatea academică privind acreditările/autorizările 
programelor de studii și asigurarea calității în universitate; 

 Investigaţii pentru dezvoltarea de programe de studii masterale interdisciplinare 
(inter-facultăţi); 

 Reproiectarea fişelor de post ale cadrelor didactice; 

 Integrarea UTCN în reţeaua europeană de transfer tehnologic (ex. Iniţiativa 
Strategia Dunării); 

 Dezvoltarea de parteneriate cu universităţile din Uniunea Universităţilor Clujene  
pentru programe masterale și activități de cercetare; 

 Investigaţii pentru dezvoltarea de programe de studii masterale profesionale în 
regim IFR; 

 Integrarea UTCN în clustere regionale; 

 Evaluarea internaţională a universităţii (European University Association: EUA); 

 Redefinirea serviciilor oficiului de consiliere şi orientare în carieră (OCOC) și de 
recrutare a candidaților la admitere (ORCA) ; 
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 Evaluarea capacităţii de a furniza calitate în extensiile UTCN; 

 Întâlniri de informare cu mediul academic (CJ-N; BM), inclusiv cu directorii de 
departamente; 

 Punerea în practică a instrumentului „Poșta de idei”, pe site-ul DAC, pentru 
colectarea ideilor de îmbunătăţire a activității în UTCN; 

 Reorganizarea cazărilor în căminele studențești; 

 Reorganizarea departamentului informatic și a departamentului de comunicaţii; 

 Definirea structurii și funcţionalităţii sistemului informatic şi de comunicaţii integrat 
al universităţii; 

 Măsuri pentru sprijinirea structurilor de cercetare şi a cercetătorilor; 

 Acțiuni de valorificare superioară a rezultatelor cercetării în mediul tehnico 
economic; 

 Dezvoltarea departamentului de educație continuă (DECIDFR); 

 Premierea rezultatelor deosebite în cercetare; 

 Workshop-uri cu structurile de cercetare din universitate; 

 Aplicarea de măsuri de eficientizare a bazei materiale proprii generatoare de 
venituri; 

 Perfecţionarea personalului din universitate şi dezvoltarea resursei umane tinere 
prin programe de mentorat; 

 Definirea unor criterii unitare de evaluare a personalului din universitate pentru 
acordarea gradațiilor de merit; 

 Aplicarea stimulentelor, la nivel individual și de departamente, pentru achiziția de 
echipamente și birotică necesare procesului de învățământ. 

Restul acțiunilor din planul operațional pentru perioada oct. 2012 – sept. 2013 se află 
în diverse etape de derulare.  

Aspectele mai importante în urma aplicării proiectelor mai sus menționate, care 
merită a fi subliniate în acest raport, sunt următoarele: 

 S-a realizat un acord instituțional între UTCN și UBB privind derularea în comun a 
mai multor inițiative în plan didactic și de cercetare. Au rezultat inițiative multiple, 
fapt care dovedește interesul comunității academice pentru colaborarea inter-
instituțională. La acest moment suntem în faza de organizare a unui workshop 
comun de cunoaștere reciprocă și de lansare a acțiunilor de aprofundare a 
inițiativelor de colaborare. 

 S-au organizat comisiile RNCIS și ARACIS la nivel de facultăți și au fost efectuate 
mai multe ședinte de lucru în comun. În prezent, universitatea se află în faza de 
pregătire a evaluării instituționale de către ARACIS, în care vor fi evaluate toate 
aspectele legate de asigurarea calității în UTCN, inclusiv evaluarea a peste 14 
programe de studii de licență acreditate. 

 Investigarea deschiderii comunității UTCN de a derula masterate profesionale și 
masterate inter-disciplinare inter-facultăți a relevat faptul că nu există încă o 
disponibilitate sau motivare, necesare pentru acest demers. Oricum, la această 
dată există deschidere la nivelul a două facultăți din CUNBM (Științe, Resurse 
Minerale și Mediu), iar în Cluj-Napoca se întrevede lansarea unui masterat 
profesional în IT, prin DECIDFR, în strânsă colaborare cu mediul IT clujean. 
Acțiunea de promovare a acestui tip de inițiativă va continua şi în viitor, deoarece 
tendința pe plan european este în acest sens. 

 Fișele de post au fost regândite pentru a respecta o serie de cerințe legislative și, 
în plus, pentru a asigura un grad mai mare de flexibilitate în etapa de planificare. 
A fost consultată comunitatea  academică în două runde de dezbatere publică și 
s-a primit acordul sindicatului UTCN pentru noul format al fișei de post și a fișei de 
planificare și raportare a activităților. 

 La această dată, UTCN a înființat un centru de transfer tehnologic în cadrul rețelei 
Steinbeis, ca parte a strategiei de dezvoltare a țărilor dunărene, centru care 
intenționează să furnizeze servicii de nișă, în completarea activităților derulate de 
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către Oficiul de Transfer Tehnologic, în special în zona facilitării proiectelor cu 
terții la nivel regional și integrării în proiecte europene cu terții. De asemenea, 
este în curs de constituire un centru de inovare și la CUNBM. 

 UTCN este inițiator și membru fondator a mai multor clustere economice 
regionale, în domenii precum IT, electrotehnică, mobilier, energie, industrie 
alimentară, precum și membru în doi poli de competitivitate în domeniul IT. 

 Reorganizarea procesului de cazare în cămine a condus la cazarea tuturor 
studenților din universitate, fapt fără precent până în prezent. 

 Universitatea a trecut printr-un proces de evaluare internațională din partea EUA, 
rezultatele fiind puse în evidență în secțiunea referitoare la asigurarea calității în 
UTCN. 

 S-a finalizat evaluarea sistematică, pe bază de criterii calitative și cantitative, a 
tuturor extensiilor UTCN, cu identificarea tuturor problemelor și punctelor care 
necesită îmbunătățire. Rapoartele comisiei de evaluare sunt disponibile pentru 
consultare. În prezent este în lucru planul de redresare a extensiilor universitare, 
în colaborare cu decanatele facultăților active în cadrul acestor extensii. Sunt 
întreprinse diverse măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu în aceste 
extensii. 

 Sunt aplicate mai multe proceduri pentru sprijinirea directorilor structurilor de 
cercetare, prin valorificarea mai bună a regiei cercetării. 

 Sunt în curs de identificare direcțiile de cercetare performante în UTCN și se 
întreprind acțiuni pentru promovarea externă a acestora. 

 S-au dezvoltat sau sunt în curs de dezvoltare parteneriate cu parcuri tehnologice 
(ex. Liberty), acceleratoare de afaceri (ex. NextPhase, Spherik), clustere inovante 
(ex. Cluj IT) pentru valorificarea în industrie a rezultatelor cercetării. 

 Prin proiectul DIDATEC câteva sute de cadre didactice din universitate 
beneficiază de programe și burse de formare și de mentorat. 

 Prin diverse acțiuni de reorganizare, bazinul olimpic a ajuns pe profit, după mai 
mulți ani de funcționare pe pierderi. 

 În condițiile de criză încă existente, s-au găsit soluții pentru susținerea 
departamentelor în achiziționarea de birotică și echipamente. Acțiunea a fost bine 
primită de către comunitatea academică. 

 S-a reușit aducerea împreună a structurilor de cercetare din universitate pentru 
diseminarea rezultatelor cercetării și cunoașterea reciprocă mai aprofundată. 
Acțiunile de acest gen vor fi amplificate în viitor. 

 Se lucrează la dezvoltarea unui sistem informatic integrat în cadrul UTCN și la 
extinderea funcționalităților sistemului actual, pentru mai buna coordonare a 
activităților didactice și pentru punerea în practică a descentralizării financiare. O 
serie de rezultate au fost deja aplicate, cum ar fi transpunerea statelor de funcțiuni 
în sistemul informatic. Au fost efectuate investiții în infrastructura IT, până la nivel 
de decanate și departamente. 

 S-a pus în aplicare un mecanism de distribuire a locurilor la nivel de studii 
masterale, cu efecte pozitive în evitarea tensiunilor inerente între facultăți din 
acest punct de vedere. Mecanismul a avut la bază mai multe etape de consultare 
publică. 

 Este pentru prima dată după mulți ani de încercări eșuate când se aplică în 
universitate un sistem unitar de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit. 
Sistemul este perfectibil, însă reprezintă un pas înainte din punct de vedere 
instituțional. 

Din punct de vedere al organizării, în anul 2012 s-au întreprins acțiuni pentru 
identificarea mai clară a proceselor din UTCN, inclusiv armonizarea proceselor din Cluj-
Napoca și Baia Mare. Prin reproiectarea fișelor de post s-a mers în direcția mai bunei 
atribuiri a sarcinilor de serviciu. Delegarea responsabilităților și autorității a urmat în principiu 
cutumele vechi, însă rectoratul a fost reorganizat atât la nivel de prorectorate cât și la nivel 
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de structuri centrale de suport. Coordonarea autorității și legăturile dintre responsabilități sunt 
încă parțial rezolvate, lucru relevat în urma auditurilor interne derulate de către Oficiul de 
Audit Intern în cadrul tuturor structurilor centrale. Sunt propuse mai multe măsuri de 
remediere a neajunsurilor, măsuri aduse la cunoștința compartimentelor vizate pentru a fi 
puse în practică. Un aspect delicat este instituționalizarea programului de lucru în 
universitate, hotarârea Consiliului de Administrație în această speță aflându-se în prezent în 
etapa de avizare în Senat.  

Prin LEN 1/2011, universităților din România li s-a impus o nouă formă de organizare 
la nivel central. Lipsa de reglementare detaliată în această privință a generat dificultăți 
instituționale în delimitarea responsabilităților Senatului și Consiliului de Administrație. Prin 
regulamentele celor două structuri interne de conducere, o parte a acestor probleme au fost 
remediate, însă mai trebuie întreprinse eforturi comune la nivel operațional pentru fluidizarea 
comunicării, armonizarea proceselor și planurilor de acțiune, definirea hărții pentru stabilirea 
atribuțiilor de elaborare și avizare a diverselor documente interne, îmbunătățirea condițiilor 
de lucru etc. Oricum, apreciem că UTCN este într-o poziție mult mai bună în această privință 
decât alte universități din țară, ca urmare a deschiderii și capacității de comunicare dintre 
conducerile celor două structuri, Senat și Consiliu de Administrație.  

În ceea ce privește funcția de coordonare, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru 
îmbunătățirea comunicării, supervizării, leadership-ului și motivării. Pe linia comunicării s-a 
reușit o colaborare deschisă între Senat, Consiliu de Administrație și Sindicat, prin 
participarea reciprocă, în calitate de invitați, la ședințele ordinare ale celor două foruri de 
conducere. De asemenea, în limita timpului disponibil, conducerea UTCN a participat la 
ședințe de lucru cu reprezentanții comunității academice, atât la Baia Mare cât și la Cluj-
Napoca. Din discuțiile avute cu decanii și directorii de departamente, se constată încă 
deficiențe de comunicare dinspre senatori înspre decani, dinspre decani înspre directorii de 
departamente. Poșta cu idei este un alt instrument de comunicare, prin care așteptăm idei 
valoroase și în ceea ce privește îmbunătățirea comunicării între diversele structuri ale 
universității.  

Un instrument folosit cu regularitate de către conducerea UTCN pentru comunicarea 
diverselor aspecte legate de universitate înspre corpul academic este e-mailul și site-ul 
UTCN. Încă există o întârziere în operaționalizarea noului site al universității. Prin noul site 
se dorește o eficientizarea a comunicării diverselor acțiuni din universitate, inclusiv în ceea 
ce privește reglementările interne. Aplicarea tehnologiei informației prin sisteme de 
videoconferință a facilitat organizarea ședințelor de Senat, Consiliu de Administrație și Birou 
Consiliu de Administrație împreună cu colegii din CUNBM. Sunt în curs de derulare mai 
multe acțiuni pentru îmbunătățirea comunicării cu comunitatea academică, precum ar fi votul 
electronic pentru proiectele majore din universitate. Supervizarea s-a realizat prin 
instrumente clasice: analiza rapoartelor periodice ale structurilor din universitate, ședințele 
săptămânale la diverse niveluri, planificarea lunară a activităților în compartimentele centrale 
suport (ex. DAC, OCOC, DECIDFR etc.), vizitele în teren, monitorizarea implementării 
planului operațional și analiza rapoartelor anuale individuale, devenite deja clasice (ex. 
SIMAC).  

În ceea ce privește leadership-ul, conducerea actuală a întreprins deja mai multe 
acțiuni, dintre care merită raportate următoarele: delimitarea clară a priorităților pe următorii 
patru ani, definirea clară a valorilor, principiilor și politicilor pe care se bazează deciziile, 
stabilirea indicatorilor de progres la nivel instituțional și la nivel de facultăți, stabilirea țintelor 
de atins, atât la nivelul măsurilor cât și la nivelul planurilor operaționale, fundamentarea 
mecanismelor de revizuire semestrială a planului strategic și a planurilor operaționale pentru 
adaptarea acestora la context, fundamentarea cerințelor de structurare a rapoartelor anuale 
la nivelul facultăților. De asemenea, este în proces de fundametare motto-ul universității, 
care ar trebui să devină un instrument de aliniere a membrilor corpului academic la o 
anumită atitudine și cultură organizațională.  

În planul motivării, până în prezent au fost aplicate câteva instrumente concrete, 
precum ar fi: sistemul unitar de acordare a gradațiilor de merit, premierea rezultatelor 
deosebite în cercetare, creșterea salariilor personalului didactic tânăr nou angajat (asistenți, 
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șefi de lucrări), susținerea în limita posibilităților a proiectelor de cercetare, crearea cadrului 
instituțional prin care se asigură libertatea de inițiativă în universitate, cu respectarea legii și 
regulamentelor interne, derularea unor proiecte de burse postdoctorale care susțin peste 70 
de tineri din universitate, susținerea achizițiilor de birotică și echipamente. Urmează 
aplicarea în anii ce urmează și a altor măsuri din planul strategic prevăzute în acest sens.  

În principiu, conducerea UTCN caută soluții pentru aplicarea sistematică a planului 
strategic, pe baza căruia consideră că a obținut votul de încredere al majorității corpului 
academic. Desigur, pot exista opinii divergente în mai multe privințe, inclusiv în privința 
priorităților de acțiune și mecanismelor de implementare, însă acest lucru este normal într-o 
instituție democratică, opiniile divergente putând acționa ca elemente de reglare a sistemului 
de management academic.  

Administrarea eficace a resursei umane este una dintre funcțiile importante ale 
universității. În această privință există o multitudine de bariere care afectează puternic acest 
proces. O barieră majoră este dată de blocajele în angajarea de personal nou, precum și de 
grilele de salarizare impuse de minister, total demotivante pentru personalul competent în 
domenii cheie, precum ar fi administrarea sistemului informatic, dar și alte zone cu impact 
major, precum ar fi asigurarea calității, juridic etc.  

O altă barieră majoră o reprezintă grilele de salarizare ale personalului didactic, total 
demotivante pentru profesioniștii de mare anvergură, motiv pentru care este extrem de dificil 
în a atrage cei mai calificați și motivați specialiști în mediul academic. Acest lucru se reflectă 
pe termen lung în mai multe planuri, efectele fiind deja vizibile în rata extrem de redusă a 
personalului din universitate implicat în mod curent în proiecte de cercetare, mai ales în 
proiectele internaționale, în rata încă redusă a invențiilor generate în universitate, în 
focalizarea preponderentă pe activități didactice în detrimentul cercetării, în rata redusă a 
lucrărilor publicate în medii cu largă vizibilitate internațională în domeniile inginerești etc. 

 Încercările conducerii de a direcționa activitățile corpului academic înspre mai multe 
activități de cercetare se lovesc de un zid de respingere sau indiferență din partea multor 
cadre didactice. În aceste condiții, menținerea statutului de universitate de cercetare 
avansată este periclitat pe termen lung. Conducerea universității a facilitat toate condițiile 
necesare stimulării acestui demers, prin libertatea de organizare în structuri de cercetare, 
prin susținerea proiectelor de cercetare, prin regiile acceptabile în proiectele de cercetare, 
prin posibilitatea suplimentării veniturilor din activităţi de cercetare etc. Desigur, mai trebuie 
făcute eforturi în continuare în direcția serviciilor suport și de informare asupra oportunităților 
de finanțare, însă contribuția majoră în direcția cercetării nu poate fi adusă de către 
conducerea universității, ci de fiecare membru în parte din structurile de cercetare. Trebuie 
însă menționat aici și faptul că statul român nu consideră cercetarea o prioritate, fapt dovedit 
prin alocarea bugetară în această direcție.  

În planul strategic mai sunt incluse o serie de planuri de acțiune pentru încurajarea 
acestei direcții de dezvoltare a universității, planuri de acțiune aplicabile începând cu anii 
următori. În paralel, sunt în studiu diverse acțiuni pentru înființarea unui institut de cercetare. 
În plus, au fost organizate mai multe workshop-uri în domeniul inovării și transferului 
tehnologic la care au participat membrii structurilor de cercetare, cercetătorii postdoctorali, 
doctoranzii etc.  

În cadrul funcției de administrare a resursei umane, conducerea UTCN a aplicat în 
anul 2012 și instrumentele deja clasice, precum ar fi sistemul SIMAC.  

Din punct de vedere al formării profesionale, în anul 2012 accentul la nivel 
instituțional s-a pus pe susținerea câtorva proiecte specifice din fonduri structurale, proiecte 
care continuă și în anul 2013. Au fost facilitate proiecte de perfecționare a cadrelor didactice 
în mediul economic, prin burse de intership, însă răspunsul la această inițiativă a fost extrem 
de redus din partea cadrelor didactice. Procesul de recrutare a cadrelor didactice respectă 
metodologia aprobată de Senat, la care se adaugă metodologiile și criteriile naționale. 
Problema majoră în acest sens este contextul nefavorabil pentru atragerea personalului 
competent, context care depășește capacitatea de control a conducerii universității. Oricum, 
conducerea universității a aplicat politici pentru încurajarea angajării de personal tânăr, lucru 
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dovedit prin numărul mare de posturi de asistent și șef de lucrări ocupate în anul curent prin 
concurs.   

Funcția de control include elemente referitoare la stabilirea standardelor de 
performanță, măsurarea performanței actuale, întreprinderea de acțiuni corective, preventive 
și de îmbunătățire continuă. La nivelul evaluării individuale s-a continuat politica din anii 
anteriori de evaluare a rezultatelor în cercetare în raport cu o grilă asociată diverselor funcții 
didactice. Pentru cazurile în care nu au fost atinse standardele planificate s-au aplicat măsuri 
corective la nivelul normelor didactice. De asemenea, la nivelul planurilor operaționale se 
lucrează cu indicatori de progres măsurabili, care permit și o aliniere a facultăților la 
prioritățile universității, exprimate în planul strategic.  

Analiza calității procesului didactic s-a realizat în anul 2012 prin intermediul 
evaluărilor făcute de studenți. Problemele apar însă din punctul de vedere al comunicării 
rezultatelor spre studenți și profesori în cadrul departamentelor. În această chestiune s-au 
inițiat o serie de acțiuni care vizează pe viitor îmbunătățirea procesului de evaluare a calității, 
cum ar fi: reproiectarea chestionarelor, informatizarea evaluării, diseminarea rezultatelor 
evaluării, reactualizarea periodică, pe baza unei metodologii, a programelor de studii în 
cooperare cu toate părțile interesate. De asemenea, în anul 2012 a avut loc o evaluare 
externă a EUA, în raport cu standardele europene de performanță. Concluziile sunt 
evidențiate în secțiunea următoare.  

Oricum, apreciem că la această dată, funcția de control este cea mai deficitară dintre 
toate funcțiile manageriale și până când nu va fi rezolvată corespunzător va reprezenta o 
„piatră de moară” în progresul universității. Prin lipsa de eficacitate a acestei funcții, 
elementele de progres în universitate depind în principal de determinarea/motivarea 
intrinsecă a fiecărui membru al comunității academice și mai puțin de mecanismele 
instituționale. Trebuie să avem însă curajul de a spune că această funcție este una delicată 
și orice măsură în acest sens poate fi nepopulară. Însă între popularitate și sustenabilitate, 
din perspectivă etică și morală, va trebui să înclinăm balanța înspre sustenabilitate. Aceste 
lucruri se vor reflecta în anii următori prin acțiunile concrete întreprinse pe dimensiunea de 
asigurare a calității în universitate. 
   

5.2. ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

Sistemul Naţional de Învăţământ Superior din România a trecut prin schimbări majore 
ca rezultat al implementării Legii educaţiei naţionale (Legea nr.1/2011). Aceasta a schimbat, 
printre altele, felul în care sunt evaluate şi finanţate instituţiile, programele de studii, 
proiectele de cercetare, felul în care sunt acordate titlurile academice.  Toate acestea au 
avut loc în paralel cu implementarea și îmbunătățirea cadrului stipulat prin procesul de la 
Bologna şi adoptarea obiectivelor Europa 2020 (consolidarea ciclurilor de studii, creşterea 
numărului de studenţi, mai buna internaţionalizare şi extindere a cadrului naţional al 
calificărilor).  

Capacitatea în continuă scădere a societăţii de a susţine educaţia, în general, şi 
învaţământul superior în particular, impune schimbări semnificative în strategia de dezvoltare 
a universității. Obiectivele principale pe următorii patru ani, care direcţionează activitatea de 
asigurare a calității, se referă la compatibilizarea învăţământului cu orientările europene şi 
adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă, precum și întărirea 
dimensiunii antreprenoriale a universităţii. La nivel instituțional, documentul de bază este 
Carta Universităţii, care a fost revizuită ultima dată în martie 2012 şi este dedicată îndeplinirii 
misiunii universităţii. Valorile esenţiale şi principiile fundamentale cuprinse în Cartă stabilesc 
un cadru conceptual important în vederea atingerii unei performanțe academice cât mai 
ridicate. Cadrul este transpus într-un plan strategic de conducere a universităţii, după care 
acesta este implementat prin planuri operaţionale anuale la nivel de universitate, facultăți şi 
departamente.  

Asigurarea calității în universitate trebuie văzută sub forma unui pachet de activități 
aplicate sistematic în cadrul unui sistem de management al calității, astfel încât cerințele de 
calitate specificate să fie îndeplinite. În acest sens este necesară o măsurare sistematică a 
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rezultatelor, o comparație cu standardele de performanță adoptate, o monitorizare a 
proceselor care pot conduce la neconformități, întreprinderea de acțiuni corective, preventive 
și de îmbunătățire continuă. Calitatea trebuie evaluată periodic de către beneficiarii serviciilor 
universității.  

Cu regret, trebuie să aducem la cunoștința corpului academic că evaluarea externă 
efectuată de EUA în septembrie 2012 relevă lacune majore în universitatea noastră din 
perspectiva mecanismelor instituționale de asigurare a calității și lipsa unei culturi a calității. 
Nu trebuie confundată această concluzie cu faptul că universitatea nu furnizează calitate. 
Problema este aceea că nu există un mecanism eficace la nivel instituțional prin care 
asigurarea calității să poată fi menținută sub control, totul depinzând de responsabilitatea 
individuală sau de grup. În acest sens, menționăm mai jos concluziile comisiei EUA. 

Comisia apreciază că modul actual de organizare a universităților din România, 
impus prin Legea 1/2011 generează complicații, elemente de ineficiență și dificultăți în ceea 
ce privește punerea în practică a planului strategic al universității, un element critic fiind 
conducerea bi-cefală Senat - Consiliu de Administrație. Se apreciază totuși că soluția 
adoptată în UTCN de invitare reciprocă a reprezentanților din cele două structuri de 
conducere la ședințele ordinare ale fiecărei structuri este una constructivă în acest context 
dat. Comisia apreciază că numărul senatorilor este prea mare în raport cu numărul de 
angajați ai universității. Comisia menţionează, de asemenea, posibilitățile limitate ale 
decanilor în dezvoltarea facultăților, fapt datorat și constrângerilor impuse de Legea 1/2011.  

Cooperarea și comunicarea interfacultăți și interdepartamentală în dezvoltarea 
programelor de studiu și a proiectelor de cercetare interdisciplinară sunt insuficiente, în 
opinia comisiei EUA. Acest lucru este, din nefericire, demonstrat și de reacția aproape 
inexistentă  a facultăților și departamentelor la acest tip de cooperări, în urma solicitărilor 
venite din partea conducerii universității. Cu excepția a două facultăți (Științe și Resurse 
Minerale și Mediu), nici o altă facultate din UTCN nu a răspuns activ la această inițiativă.  

Existența unui plan strategic bine fundamentat este văzut ca o oportunitate pentru 
dezvoltarea universității, însă se apreciază că succesul aplicării acestui plan este strâns 
legat de descentralizarea financiară și creșterea cooperării între facultăți și departamente în 
dezvoltarea de programe de studii și proiecte de cercetare interdisciplinare. De asemenea, 
comisia EUA recomandă reducerea încărcării didactice (plata cu ora) și încurajarea 
membrilor corpului academic de a se orienta mai mult pe activitatea de cercetare științifică.  

Problema majoră semnalată de către comisia externă de audit a EUA este, însă, lipsa 
unei culturi a asigurării calității în cadrul universității. Deși există Departamentul pentru 
Asigurarea Calității, acesta se focalizează preponderent pe activitățile de 
acreditare/autorizare a programelor de studii de către ARACIS.  

Comisia consideră că evaluările anuale efectuate de către studenți privind calitatea 
procesului didactic nu au un ecou real în ceea ce privește aplicarea de măsuri corective, 
preventive și de îmbunătățire continuă. Sistemul de evaluare este apreciat ca fiind unul 
învechit, iar rezultatele evaluărilor nu se comunică nici cadrelor didactice și nici studenților. 
Din acest punct de vedere, se impune de urgență proiectarea și aplicarea unui sistem 
eficace de asigurare/management a calității. Acest subiect reprezintă însă o mare provocare 
din mai multe puncte de vedere, între care:  

 lipsa de personal în cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calității, aspect 
menționat și în raportul comisiei de audit intern al universității în ianuarie 2013;  

 lipsa resurselor financiare pentru a susține documentarea proceselor din 
universitate și punerea în practică a unui sistem informatic integrat pentru 
managementul calității; 

 implicarea redusă a departamentelor și decanatelor în susținerea activităților de 
documentare a proceselor organizaționale și în punerea în practică a unui 
mecanism eficace de asigurarea a calității, menționându-se în permanență lipsa 
de timp și resursă umană;  

 majoritatea responsabililor cu asigurarea calității din cadrul facultăților nu au o 
instruire adecvată în domeniul managementului calității, în general, și a 
managementului calității în educație, în special;  
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 dificultățile de sistem în monitorizarea calității;  

 lipsa resurselor financiare pentru implementarea adecvată a proiectelor de 
îmbunătățire continuă. 

Comisia EUA apreciază că, pentru creșterea calității procesului educațional este 
necesară reproiectarea tuturor programelor de studii, oferindu-se mai multe cursuri opționale, 
precum și implicarea adecvată a studenților și mediului economic în procesul de reproiectare 
a programelor de studii. Coordonarea programelor de studii la nivelul departamentelor 
reprezintă o altă barieră în deschiderea programelor spre interdisciplinaritate și spre nevoile 
pieței. Din acest punct de vedere trebuie regândit total modul de management al programelor 
de studii.   

La toate acestea trebuie adăugat faptul că, prin legea educației naționale în vigoare, 
autonomia universitară este redusă la minimum. Din punct de vedere operațional, legislația 
națională nu oferă universității suficiente pârghii pentru alocarea mai eficientă a resurselor 
financiare. De asemenea, bugetele au fost reduse considerabil, atât pentru finanțarea 
procesului de învățământ, cât și a cercetării științifice. În aceste condiții, apare un conflict 
major între cerințele sporite de creștere a calității în educație și cercetare și gradul de 
susținere a acestui demers la nivel central. 

În acest context, misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC) a fost 
reformulată în anul 2012 și orientată pe dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de 
asigurare a calităţii în departamente, facultăţi şi extensii, conform Legii Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011, standardelor interne ale UTCN şi cerinţelor standardelor ARACIS. Accentul la 
nivelul misiunii DAC se va pune şi în următorii ani, pe:  

 Orientarea spre învaţământul centrat pe student, cu implicarea activă a studenților 
în acumularea experienţei practice şi corelat cu problemele şi aplicaţiile provenite 
din lumea reală;  

 Dezvoltarea Codului de Asigurare a Calităţii, actualizarea şi dezvoltarea 
pachetului de proceduri, instrucţiuni şi înregistrări privind asigurarea calității în 
UTCN;  

 Actualizarea continuă a bazei de date a UTCN cu documentaţia și reglementările 
oficiale privind asigurarea calităţii în învăţământul superior;  

 menţinerea contactului cu ministerul şi ARACIS în probleme legate de creşterea 
calităţii programelor de studii.  

De asemenea, din toamna anului 2012, Departamentul pentru Asigurarea Calităţii îşi 
deşfăşoară activitatea pe baza unui plan strategic şi a unor planuri operaţionale anuale.  

Activităţile didactice din cadrul Universităţii Tehnice  se derulează în Cluj-Napoca şi 
într-o serie de oraşe reşedinţă de judeţ din regiune (Bistriţa, Zalău, Satu-Mare, Alba-Iulia), în 
cadrul extensiilor universitare. La acestea se adaugă, prin recenta fuziune, şi Centrul 
Universitar Nord din Baia Mare. În acest an au fost derulate acțiuni de audit a calității în toate 
extensiile. Comisiile de evaluare au determinat, pe baza indicatorilor de impact măsurabili, 
gradul de satisfacere a criteriilor de evaluare. Sunt în curs de elaborare planuri de 
îmbunătățire a calității în cadrul extensiilor, astfel încât să se asigure, etapizat şi în limita 
posibilităţilor, acelaşi nivel de calitate al serviciilor educaţionale ca şi în Cluj-Napoca. Se 
urmărește monitorizarea permanentă a acestor extensii în scopul creșterii calității și 
rentabilității din punct de vedere financiar. 

Auditul intern efectuat de DAC în 2012 a condus la constatarea că numai o parte a 
proceselor din cadrul universităţii sunt documentate sub formă de proceduri, instrucţiuni, 
decizii, hotărâri, regulamente. În plus, nu există încă o soluţie de stocare centralizată şi de 
căutare rapidă în aceste documente. Nu există un mecanism intern eficace de revizuire 
periodică a acestor documente și nici de aplicare sistematică a măsurilor de îmbunătățire 
continuă. Există o variabilitate ridicată, de la o facultate la alta, în derularea unor procese 
organizaționale, din lipsa unui sistem unitar de management al calității. Lipsa de 
documentare în anumite zone generează dificultăţi şi în ceea ce priveşte informatizarea 
proceselor din universitate, precum şi analiza în timp scurt şi cu eforturi reduse a stării de 
fapt pe diverse aspecte care interesează universitatea. Se intenţionează, în această direcţie, 
derularea unor proiecte interne de documentare la scară largă a tuturor proceselor din 



50 
 

universitate şi de stocare a informaţiilor aferente într-o bază de date uşor accesibilă 
angajaţilor universităţii şi studenţilor.  

În prezent sunt demarate o serie de proiecte interne care vizează eliminarea sau 
diminuarea unor elemente neconforme constatate în urma auditărilor externe și interne, după 
cum urmează:  

 Documentarea proceselor din universitate: În această direcţie sunt întreprinse 
deja acțiuni pentru identificarea proceselor, stabilirea priorităţilor, instruirea 
personalului, documentarea la sursă, colectarea și prelucrarea datelor, rafinarea 
și armonizarea proceselor, colectarea regulamentelor, procedurilor, instrucţiunilor 
existente în facultăţi, departamente, precum și la nivel de programe de studii. La 
această dată sunt sintetizate procesele din universitate, este întocmit planul de 
documentare pentru procesele  nerezolvate şi mecanismele de modificare şi 
actualizare astfel încât factorii de impact să fie măsurabili. 

 Extinderea DAC: Departamentul pentru Asigurarea Calităţii trebuie extins şi 
diversificat pentru a acoperi o plajă mai largă de probleme specifice asigurării 
calităţii.  

 Actualizarea programelor analitice și fundamentarea competențelor specializărilor: 
pentru asigurarea calităţii activităţilor didactice, universitatea a participat în 
programul DOCIS la înscrierea programelor de licenţă în Registrul Naţional al 
Calificărilor, participare realizată atât prin experţii desemnaţi să întocmească 
grilele de competenţă, cât şi prin înscrierea departamentelor în consorţiile 
universitare în care s-au discutat şi aprobat documentele de proiectare a 
programelor universitare. În perioada analizată s-a continuat înregistrarea în 
RNCIS a întregii documentaţii a programelor de studii de licenţă şi înscrierea 
tuturor programelor de master. În paralel s-a continuat activitatea de evaluare 
periodică, acreditare şi autorizare periodică a programelor de studii, atât la nivel 
de licenţă, cât şi la nivel de masterat. 

 Evaluarea efectuată de studenți: în cadrul universităţii se aplică de câţiva ani 
sistemul de evaluare de către studenţi a activităţilor didactice (în fiecare 
semestru). Rezultatele evaluării sunt aduse la cunoştinţa decanilor şi directorilor 
de departament, dar prea puțin la nivelul cadrelor didactice evaluate și aproape 
deloc la nivelul studenților. Sistemul actual nu reflectă suficient problematica 
asigurării calităţii în UTCN. În plus,  modelul actual nu este eficace sub aspectul 
identificării clare a zonelor unde trebuie intervenit efectiv la nivelul fiecărei 
discipline în parte, iar formularea întrebărilor din chestionarul de evaluare a 
calităţii nu respectă principiul abordării constructive, în sensul îmbunătăţirii 
continue. Astfel, se impune regândirea sistemului de evaluare a calităţii procesului 
didactic de către studenţi, prin implicarea tuturor părţilor interesate şi aplicarea 
unor măsuri pentru asigurarea transparenţei referitor la cerinţele evaluării 
studenţilor la examene, prin comunicarea din timp a acestora. 

 Regândirea sistemului de asigurare a calității, inclusiv prin proiectarea și aplicarea 
unui sistem de management al calității: trebuie regândite mecanismele de 
prelucrare a datelor şi de intervenţie corectivă şi preventivă, de analiză 
managerială, de îmbunătățire continuă, de audit intern, de management al 
documentelor, de audit din partea studenților și mediului economic. 

 Dezvoltarea învăţământului centrat pe student: un capitol important din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 se referă la învăţământul centrat pe student, care 
presupune reproiectarea planurilor de învăţământ şi a conţinutului cursurilor şi 
sistemului de predare-învățare-evaluare pentru a fi mai eficace în raport cu 
competențele dobândite de studenți. Învăţământul centrat pe student nu se referă 
la faptul că studentul decide domeniile, metodele, cursurile, ci este o provocare 
directă în primul rând la adresa studentului, care trebuie să se implice activ pentru 
a acumula experienţă practică, centrarea fiind pe proiecte, probleme şi aplicaţii 
provenite din lumea reală. Scopul este îmbunătăţirea competențelor absolvenţilor 
UTCN din perspectiva integrării rapide pe piaţa muncii, cu implicaţii directe asupra 
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imaginii universităţii şi competitivităţii acesteia. Se urmărește elaborarea unui ghid 
în acest sens, care să poată fi operațional din anul universitar următor. În plus, se 
urmăreşte lansarea unor acţiuni concertate, începând cu anul universitar viitor 
care să conducă la transformarea majoră a planurilor de învăţământ, a 
conţinutului cursurilor şi metodelor de predare în vederea creșterii performanței 
procesului de învățământ. 

 Site-ul DAC: Recent s-a lansat site-ul DAC, care oferă informații privind procesele 
referitoare la relația cu ARACIS și oferă posibilitatea de a propune soluții de 
îmbunătățire prin intermediul modulului „Poșta de idei”. În perioada imediat 
următoare site-ul va fi populat cu documente care să ajute responsabilii de 
programe de studii în pregătirea documentației de acreditare/autorizare ARACIS.  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are un sistem integrat pentru evaluarea 
performanțelor activităţilor didactice, de cercetare şi management, care este utilizat în mod 
constant. Se urmărește în acest an actualizarea sistemului de evaluare a performanțelor 
membrilor corpului academic și transpunerea acestuia pe o nouă platformă informatică, cu o 
interfață utilizator mai prietenoasă. Pentru îmbunătăţirea calității se dezvoltă în prezent un 
sistem integrat de management academic, bazat pe tehnologii ORACLE, având la bază 
platforma PeopleSoft. În acest context, alături de alte componente instituţionale, 
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii s-a implicat în furnizarea de specificații care să 
răspundă actualelor cerinţe. Se urmărește ca evaluarea on-line a rezultatelor activităţilor 
academice şi de cercetare să fie realizată într-o manieră care să reducă timpul afectat unor 
activităţi birocratice, cu analiza soluţiilor de raportare a activităţilor manageriale şi prelucrarea 
informaţiilor în vederea luării deciziilor. 

De asemenea, se urmărește activarea comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de 
facultăti şi a reprezentanţilor cu asigurarea calităţii la nivel departamental. 

Controlul calităţii programelor de studii se face, la ora actuală, în principal prin 
acreditarea externă efectuată de ARACIS. În acest scop, responsabilii cu asigurarea calităţii 
din fiecare departament care oferă un program de studii colaborează cu Departamentul 
pentru Asigurarea Calităţii în vederea pregătirii documentaţiei necesare. Există o serie de 
reguli care se aplică la elaborarea şi furnizarea planului de învăţământ şi a discipinelor de 
studiu, la funcţionalitatea infrastructurii necesare, la procedurile de admitere, evaluare şi 
absolvire, la alocarea burselor şi beneficiilor sociale ş.a.m.d. 

Serviciile centralizate ale UTCN sunt chemate să sprijine implementarea programelor 
de studii. Calitatea este evaluată periodic, o data la 5 ani de către ARACIS, prin vizite în 
universitate și la departamentul coordonator al  programelor de studiu. Rolul DAC în aceste 
evaluări a fost și va fi acela de verificare a conţinutului dosarului, a modului în care a fost 
respectată metodologia de evaluare elaborată de ARACIS, acordarea de consultanţă, 
precum şi gestionarea documentelor ante şi post evaluare. Departamentul a elaborat la 
cererea instituţiilor şi a conducerii universităţii, rapoarte privind stadiul acreditării programelor 
de studii de licenţă şi master astfel încât să nu fie încălcate normativele naţionale.  

Universitatea este destul de bine reprezentată în registrul evaluatorilor ARACIS, atât 
la nivel instituţional cât şi la nivelul comisiilor de specialitate, remarcându-se printr-o 
activitate continuă apreciată pozitiv de conducerea instituţiei menţionate, care apelează des 
la competenţa evaluatorilor din universitate.  

Pe baza hotărârii de Senat nr. 59 din 28.09.2012, Departamentul pentru Studii 
Universitare de Masterat a trecut în structura Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin programele sale în domeniul studiilor 
universitare de masterat, poate asigura perfecţionarea prin mastere profesionale, orientate 
preponderent spre formarea competenţelor profesionale (viitori specialişti în diverse ramuri 
ale industriei), masterate de cercetare orientate spre formarea competenţelor de cercetare 
(viitori specialişti cercetători).  

Programele de masterat, prin tematica abordată, încearcă să răspundă cerinţelor 
naţionale şi internaţionale de pe piaţa muncii, asigurând o pregătire calificată a cursanţilor. O 
bogată ofertă profesională, cuprinzând o paletă largă de programe, permanent actualizate, 
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înglobând cursuri opţionale, reprezintă singura soluţie ce permite realizarea joncţiunii între 
doleanţele studenţilor şi ofertele angajatorilor.  

În cadrul Universităţii Tehnice se doreşte dezvoltarea programelor masterale în 
parteneriat cu alte universităţi şi dezvoltarea de laboratoare în parteneriat cu mediul 
economic. Scopul acestor acţiuni este acela de a avea acces rapid la resurse materiale 
(echipamente, laboratoare) şi la informaţii din zone complementare, în vederea adaptării 
rapide a programelor masterale la nevoile pieţei. În prezent, în cadrul Universităţii Tehnice la 
Cluj-Napoca funcţionează 83 de programe masterale. Dintre acestea, foarte puţine sunt de 
tip profesional şi sub 10% au un caracter interdisciplinar. Pentru creşterea impactului pe 
piaţă, este binevenită dezvoltarea unor programe de studii la care să contribuie (pe domenii 
de avangardă) mai multe departamente, inclusiv cu implicarea reprezentanţilor din mediul 
economic.  

O altă direcţie importantă este dezvoltarea masteratelor profesionale, cu accent pe 
forma de predare cu frecvenţă redusă, pentru a atrage candidaţi care sunt deja angajaţi în 
câmpul muncii. Pentru admiterea din 2009 au fost alocate la buget 1670 locuri, iar la taxă un 
număr de 925 locuri. În anul 2010, au fost repartizate tot 1670 locuri la buget şi 595 la taxă, 
în 2011 un număr de 1940 locuri, iar situaţia studenților înmatriculaţi la 1 octombrie 2012 
este 1999 studenţi la buget și 233 la taxă. 

Prima activitate importantă a DAC, în momentul în care a preluat şi scoala masterală, 
a fost elaborarea „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 
la studii universitare de master" precum şi a calendarului admiterii. În perioada următoare, 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat va trebui 
corelat  cu recentele modificări survenite în contextul universitar. 

În urma auditului efectuat în anul 2012, putem spune că în prezent, la nivelul 
structurilor centrale sunt procedurate mecanismele de colaborare între Consiliul de 
Administrație și Senat. De asemenea, sunt definite prin regulamente și proceduri rolul, 
atribuțiile și modul de derulare a activităților compartimentelor și structurilor de la nivelul 
rectoratului. În ceea ce privește documentarea proceselor la nivel administrativ, în prezent 
sunt finalizate 55 de proceduri care provin de la principalele servicii: Tipografie (1) Arhiva (2), 
Biblioteca (2), OCOC (2), Serviciul intern de prevenire şi protecție (1), Oficiul juridic (4), 
Departament Fonduri structurale (1), Departament resurse umane (15), Departamentul 
Financiar contabil (3), Achiziţii (2), Aprovizionare (2), Serviciul social (5), Departamentul de 
informatică (2), Serviciul acte de studii (1), Departamentul pentru asigurarea calităţii (10), 
IOSUD (1), Centrul de comunicaţii (1).  
 Planul operațional pe anul în curs la nivelul conducerii universității cuprinde și alte 
proiecte care vizează îmbunătățirea calității în universitate. Dintre acestea menționăm 
următoarele: 

 Îmbunătățirea mecanismelor de comunicare a deciziilor BCA spre comunitatea 
academică; 

 Colectarea ideilor de îmbunătăţire şi aplicarea acestora;  

 Definirea cadrului de implicare a studenţilor în managementul corectiv al 
proceselor din UTCN;  

 Creşterea eficienţei colaborării cu mediul economic;  

 Dezvoltarea unui sistem informatic privind resursele materiale și administrarea lor; 

 Perfecţionarea personalului din universitate şi dezvoltarea resursei umane tinere 
prin programe de mentorat. 

 
Concluzii privind managementul academic și asigurarea calității în UTCN 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior complexă, cu 
mai multe centre universitare și extensii, care implică abordări specifice. Din perspectiva 
managementului academic, un accent major trebuie pus în perioada următoare pe funcția de 
control și evaluare, în vederea creșterii eficacității acțiunilor de îmbunătățire a performanțelor 
instituționale și individuale.  

În ceea ce privește asigurarea calității, procesul este la fel de complicat și puternic 
corelat cu funcțiile manageriale, inclusiv cu funcția de control. Un timp semnificativ din 
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activitatea cadrelor de conducere ale universității este consumat cu problemele zilnice de tip 
„firefighting”, care conduc la diminuarea capacității manageriale în direcția dezvoltării 
instituționale. Lipsa de personal suport în anumite sectoare cheie pentru dezvoltarea 
instituțională își face simțită prezența. Din păcate, costurile cu rezolvarea problemelor 
curente depășesc costurile de rezultat, orientate înspre creșterea calității educației și 
cercetării. Acest lucru se datorează în principal lipsei de asumare a responsabilității în multe 
sectoare și paliere ale managementului academic, toate problemele critice adunându-se de 
regulă în câteva noduri de decizie.  

Pe viitor acest lucru trebuie schimbat radical. Descentralizarea financiară și 
administrarea descentralizată a spațiilor din universitate vor fi două dintre soluțiile posibile în 
acest sens. La acestea se vor adăuga măsurile de monitorizare descentralizată a activităților 
didactice și a altor aspecte legate de asigurarea calității, prin implicarea activă a 
reprezentanților studenților în procesul de monitorizare și control.   

Se impune cu prioritate documentarea proceselor organizaționale de bază și punerea 
în practică a unui sistem eficace de management al calității, bazat pe următoarele principii 
fundamentale: orientarea spre rezultate; focalizarea pe student; decizii bazate pe date și 
fapte; management orientat pe procese; dezvoltarea și implicarea resursei umane; 
îmbunătățire continuă și inovare în plan organizațional; dezvoltarea de parteneriate bazate 
pe avantaj reciproc; responsabilitate publică.  

Problema este una foarte dificilă, cu provocări majore în ceea ce privește 
conștientizarea tuturor membrilor corpului academic despre ce înseamnă asigurarea calității 
dintr-o perspectivă instituțională, cu asumarea unei politici a calității, a unor obiective 
concrete în acest sens și a unor practici instituționale diferite de ceea ce a fost până în 
prezent.  

Procesul va trebui abordat în pași realizabili și realiști, fără schimbări bruște, cu 
păstrarea a tot ceea ce este bun în prezent. Se va începe cu regândirea sistemului de 
evaluare a calității de către studenți și cu documentarea proceselor de învățământ, după 
care va urma aplicarea metodologiei de reproiectare a programelor de studii până la nivel de 
programe analitice și metode de predare. Toate acestea, însă, nu vor putea fi rezolvate 
corespunzător decât cu acceptarea și implicarea adecvată a întregului corp academic.  
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6. RESPECTAREA ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE 
    CERCETARE 
 

 6.1 RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ 
 
 În anul 2012, în perioada ianuarie - martie a funcționat vechea Comisie de Etică, 
având ca și președinte pe dl. prof. univ.dr. Lungu Nicolaie. În această perioadă nu s-a primit 
nici o sesizare sau reclamație la Comisia de Etică. 
 După alegeri s-a format noua Comisie de Etică. Comisia din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca în formula actuală, s-a întrunit în data de 4 iunie 2012, când s-a 
ales și comitetul de conducere. Componența comisiei a fost aprobată de Senatul Universității 
din data de 26 iunie 2012. 
 Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza Legii Educației Naţionale nr.1/2011, a 
Codului de Etică Universitară și a Statutului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică 
Universitară.  
 
Stilul de lucru 
 Comisia de Etică și-a desfășurat activitatea pe baza prevederilor statutului comisiei 
privind periodicitatea, cvorumul necesar adoptării deciziilor, demararea cercetărilor asupra 
sesizărilor adresate comisiei sau asupra autosesizărilor, numirea echipelor de analiză și 
stabilirea competențelor acestor echipe, elaborarea Rapoartelor asupra cazurilor analizate, 
aprobarea acestor rapoarte etc.  
 Comisia a avut independență totală, fără ingerințe din exterior, în condiții de 
imparțialitate și obiectivitate pentru rezolvarea cazurilor în discuție în sensul eticii și echității 
universitare.  
 Dezbaterile din cadrul comisiei au fost principiale, echilibrate și responsabile. 
 Relațiile din interiorul comsiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare. 
 
Cazurile analizate și rezolvate de către Comisia de Etică 

În perioada supusă analizei, în atenția comisiei au fost aduse următoarele cazuri: 
1. Cazul de plagiat al doamnei Flavia POP, din cadrul Centrului Universitar Nord din 

Baia Mare, Facultatea de Științe. 
2. Reclamația doamnei Bretan Laura privind modul de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului de lector în cadrul domeniului Ingineria produselor 
alimentare, Centrul Universitar Nord din Baia Mare. 

3. Sesizarea domnului prof. Gheorghe Glodeanu din cadrul Centrului Universitar 
Nord din Baia Mare, referitor la colaborarea cu directorul de departament lector 
Claudia Marian. 

4. Contestația studentului Laurențiu Lupoida, Facultatea de Construcții, referitoare la 
desfășurarea examenului și a unui comportament necorespunzător al doamnei 
s.l. Nicoleta Ilieș. 

 
Rezolvarea sesizărilor și etapele parcurse 
 De regulă, etapele parcurse în rezolvarea unei situații au fost: 

o Pregătirea și documentarea asupra cazului; 
o Discuții cu părțile implicate, luarea de declarații; 
o Numirea unei comisii de analiză; 
o Elaborarea, discutarea și votarea raportului de caz. 

 
 Comisia a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost 
nevoie. 
 
1. În urma sesizării, comisia de etică a numit o echipă de analiză a cazului, formată din 
membrii comisiei de etică care activează profesional la Centrul Universitar Nord din Baia 
Mare. 
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 Comisia numită a analizat acuzația de plagiat cu toate dovezile existente, a luat 
declarații de la persoana implicată şi a ținut cont de analiza departamentului. 

Având în vedere, în principal, faptul că doamna Pop a recunoscut de la bun început 
greşeala comisă şi nu a încercat să o ascundă, de asemenea că nu a utilizat cele două 
articole incriminate, iar din discuţiile purtate direct s-a putut concluziona că doamna Pop a 
înţeles gravitatea faptelor şi le regretă profund precum şi că, de la data depunerii articolelor 
în cauză spre publicare, în urmă cu un an, nu au mai apărut alte cazuri de acest gen, 
comisia a propus penalizarea de interdicție a promovării doamnei Flavia Pop pe o perioadă 
de trei ani, începând cu luna aprilie 2012, data primei sancțiuni din cadrul departamentului. 
 
2. În cazul doamnei Laura Bretan, comisia de etică a analizat reclamația şi a decis că nu 
este de competența comisiei de etică, conform “Metodologiei de concurs” din Universitatea 
Tehnică, art. 35. 
 
3. La sesizarea domnului prof. Gheorghe Glodeanu, comisia a analizat documentele puse la 
dispoziţie și a decis că aceasta se referă la probleme administrative ale Facultății de Litere 
din cadrul Centrului Universitar  Nord din Baia Mare. 
 
4. La contestația studentului Laurențiu Lupoida, s-au luat declarații de la părțile implicate. S-a 
solicitat domnului Lupoida depunerea unor declarații ale martorilor care au asistat la 
incidentele declarate. Deoarece nu s-a primit nici un răspuns în acest sens, comisia de etică 
a considerat cazul ca încheiat. 
 
 Alte probleme nu au apărut în timpul anului 2012. 
 

6.2 ASIGURAREA ETICII ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ  

Pentru a preîntâmpina eventualele probleme legate de proprietatea intelectuală, la 
nivelul universităţii s-a achiziţionat un sistem software antiplagiat care s-a folosit în mod 
experimental pentru verificarea unor lucrări cu caracter didactic şi de cercetare (lucrări de 
diplomă, dizertaţii, teze de doctorat, rapoarte ştiinţifice, articole ştiinţifice). Rezultatul 
experimentului demonstrează necesitatea utilizării pe scară mai largă a unui astfel de 
software. 

În mod sistematic rezultatele activităţilor didactice şi de cercetare colectate prin 
intermediului sistemului SIMAC sunt evaluate din punct de vedere al elementelor raportate şi 
corectate acolo unde este cazul, de grupe de experţi cu înaltă ţinută profesională şi morală 
pentru a asigura corectitudinea şi evaluarea unitară a rezultatelor acestor activităţi. 
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7. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 
  

7.1 CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA 
Integrarea profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii depinde atât de universitatea 

unde a studiat, de cadrele didactice, de companiile unde a efectuat stagiile de practică, de 
companiile unde a lucrat pe perioada studiilor, cât şi de firmele de recrutare la care a susţinut 
interviuri, de organizaţiile de consiliere şi orientare profesională, firmele de training, târgurile 
de carieră etc. Toţi aceşti factori pot facilita procesul de inserţie a absolvenţilor 
învăţământului superior pe piaţa muncii. 

La nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a implementat la începutul anului 
2007 un chestionar-anchetǎ aplicat absolvenţilor. Pânǎ în prezent s-au colectat date de la 
peste 7.300 de absolvenţi ai promoţiilor 2005-2011, lungă durată şi licenţă.  

Obiectivele generale ale chestionarului-anchetă au fost: 
 cunoaşterea gradului de angajabilitate a absolvenţilor (după 6 luni şi 2 ani) şi 

nivelul de calificare al locului de muncă; 
 traseul educaţional al absolventului (alte studii absolvite, sau în curs de 

absolvire); 
 intenţiile absolvenţilor de continuare a studiilor ; 
 nivelul retribuţiei primite la locul de muncă ; 
 plasarea geografică a locului de muncă (în localitatea de domiciliu/străinătate); 
 modalitatea de obţinere a locului de muncă; 
 nivelul satisfacţiei absolventului în raport cu pregătirea din facultate. 

 Repartiţia anuală a absolvenţilor şi a respondenţilor este reprezentată în figura 7.1. 
De menţionat faptul că în anul 2009 au terminat două promoţii (cei de lungă durată şi 

primul ciclu Bologna de 4 ani), unele studii având relevanţă dacă se ţine cont şi de forma de 
studii absolvită.  

Chestionarele sunt culese în momentul în care absolventul îşi ridică diploma de 
licenţă de la Biroul de Acte de Studii, în general la peste un an de la data absolvirii.  

 

 
Fig.7.1 Repartiţia anuală a absolvenţilor şi a respondenţilor 

  
Distribuţia absolvenţilor chestionaţi pe ani este comparabilă, cu excepţia anului 2005, 

deoarece la momentul începerii anchetei, o parte dintre absolvenţii anului 2005 îşi ridicaseră 
deja diplomele, dar cei 326 de chestionaţi (20% din absolvenţi) asigură mărimea eşantionului 
necesar pentru relevanţa rezultatelor.  

În ceea ce priveşte celelalte promoţii, numărul de intervievaţi este foarte mare şi s-a 
constatat că rezultatele nu mai sunt influenţate decât în proporţie foarte mică de noile date 
culese.  

Rezultatele centralizate pentru promoţiile 2010 şi 2011 sunt prezentate în tabelele 7.2 
şi 7.3, toate procentele fiind calculate prin raportare la numărul total de subiecţi chestionaţi. 
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Tabelul 7.2 Inserţia absolvenţilor promoţiei 2010 

Absolventi 2010 
UTCN Arh. A.C. CON. C.M. ETTI I.E. INST. MEC. SIM. 

% % % % % % % % % % 

Angajati   72 81 88 67 70 78 61 77 74 52 

Angajati in primele 6 luni   55 77 82 45 50 64 46 53 57 23 

Angajati in primii 2 ani   75 81 91 69 74 81 63 77 77 55 

Locul de munca la nivelul calificarii   61 77 85 55 51 68 49 66 55 23 

Salariul  foarte bun 13 6 29 9 11 17 7 9 10 3 

  decent 53 68 60 48 44 59 48 61 49 48 

  insuficient 8 6 1 12 14 4 5 10 14 3 

Modalitatea de obtinere  din facultate 15 35 35 9 15 13 10 13 9 6 

a locului de munca prin Internet 22 6 32 16 16 43 24 17 20 6 

  prin Directia de Munca 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

  prin cunostinte personale 24 39 16 28 31 17 19 30 26 23 

  prin presa 3 0 3 4 2 2 3 6 4 6 

  alte modalitati 16 10 16 17 11 18 17 17 16 10 

Locul de munca este in localit.de domiciliu 42 42 51 39 49 47 32 41 42 26 

  in strainatate 3 6 8 2 1 3 2 6 3 0 

Alte studii absolvite master 3 3 3 4 5 2 1 0 1 3 

 postuniv 1 3 0 2 0 1 0 1 0 3 

  doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  facultate 1 3 0 1 0 1 3 1 1 0 

Alte studii in curs master 78 13 74 77 78 81 90 82 81 81 

  postuniv 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 

  doctorat 1 10 0 0 0 1 0 0 0 3 

  facultate 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 

Intentia de continuare a studiilor   82 61 77 86 80 80 85 88 80 81 

Niv. de satisf. in rap.cu nivelul   foarte bun 16 13 26 11 11 7 8 10 28 29 

de dezv.asig.de UTCN bun 52 35 53 51 48 62 51 58 55 42 

  satisfacator 21 32 15 26 18 21 24 25 13 10 

  nesatisfacator 4 13 1 3 1 6 9 5 0 0 

 
Tabelul 7.3 Inserţia absolvenţilor promoţiei 2011 

Absolventi 2011 
UTCN Arh. A.C. CON. C.M. ETTI I.E. INST. MEC. SIM. 

% % % % % % % % % % 

Angajati   67 88 86 63 64 68 50 69 70 68 

Angajati in primele 6 luni   57 56 80 51 53 58 45 57 55 52 

Angajati in primii 2 ani   69 88 88 65 69 72 50 72 71 65 

Locul de munca la nivelul calificarii   56 88 85 52 49 52 34 60 62 45 

Salariul  foarte bun 16 0 38 11 14 24 4 9 16 10 

  decent 46 63 48 43 45 42 42 52 49 55 

  insuficient 8 19 0 11 9 4 11 17 6 13 

Modalitatea de obtinere  din facultate 17 25 46 10 20 8 9 19 16 13 

a locului de munca prin Internet 25 19 33 18 20 40 27 12 26 35 

  prin Directia de Munca 1 6 0 1 1 0 1 2 0 3 

  prin cunostinte personale 22 25 11 30 16 14 17 40 25 19 

  prin presa 2 0 0 1 2 2 2 3 3 3 

  alte modalitati 13 19 10 14 11 12 17 12 7 13 

Locul de munca este in localit.de domiciliu 40 44 48 40 46 35 29 47 36 52 

  in strainatate 5 0 8 3 7 6 4 9 0 6 

Alte studii absolvite master 2 13 2 1 3 1 3 0 1 0 

 postuniv 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  facultate 1 0 1 2 1 1 0 0 3 3 

Alte studii in curs master 77 19 73 79 71 81 85 66 88 77 

  postuniv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  doctorat 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

  facultate 2 0 3 3 0 1 1 0 1 0 

Intentia de continuare a studiilor   81 69 77 82 79 78 88 88 86 74 

Niv. de satisf. in rap.cu nivelul   foarte bun 16 0 19 16 16 14 9 7 16 19 

de dezv.asig.de UTCN bun 55 31 62 47 53 50 59 66 67 58 

  satisfacator 19 50 16 24 5 24 18 19 14 16 

  nesatisfacator 3 13 2 1 3 5 7 2 1 0 

Obs. Toate procentele sunt calculate prin raportare la numărul total de subiecţi chestionaţi 

Analizând comparativ, la nivel de universitate, pentru promoţiile 2010-2011, numǎrul 
absolvenţilor angajaţi, se constatǎ cǎ procentul acestora a scăzut de la 72%, la 67% (fig.7.2).  
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Fig.7.2. Absolvenţi angajaţi în perioada 2010-2011 

 
Din totalul celor intrevievaţi, între 48 şi 85% au obţinut locuri de muncǎ în primele 6 

luni dupǎ abolvire, iar în primii 2 ani de la absolvire s-au angajat între 67 şi 91%. 51-76% 
dintre absolvenţii chestionaţi au obţinut locuri de muncǎ la nivelul calificǎrii universitare.  

Distribuţia pe facultăţi a absolvenţilor angajaţi este prezentată în figura 7.3. 

 
Fig.7.3 Absolvenţi angajaţi pe facultăţi 

 
În ceea ce priveşte modalitatea de obţinere a locului de muncǎ se constatǎ (fig.7.4), 

cǎ un numǎr mare de absolvenţi obţin locul de muncǎ încǎ în timpul facultǎţii, majoritatea 
apelând la „cunoştinţele personale” şi la Internet.  

 
Fig.7.4 Modalitatea de obţinere a locurilor de muncǎ 

Intenţia de continuare a studiilor se situează între 81 şi 82% pentru cei doi ani 
analizaţi. 
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Chestionarul cuprinde şi o componentă referitoare la nivelul satisfacţiei absolvenţilor 
cu privire la dezvoltarea profesionalǎ şi personalǎ asiguratǎ de Universitatea Tehnicǎ din 
Cluj-Napoca. Rezultatele pentru Universitatea Tehnicǎ din Cluj-Napoca sunt date în figura 
7.5.  

 
Fig.7.5 Nivelul satifacţiei absolvenţilor în raport cu dezvoltarea profesionalǎ şi personalǎ  

asiguratǎ de UTCN 
În proporţie de 12-18%, absolvenţii se declară foarte mulţumiţi de cunoştinţele pe 

care le-au dobândit în perioada studiilor, 49-56% consideră că nivelul de dezvoltare 
personală asigurat de universitate este „bun”, iar 20-27% „satisfăcător”. Doar 2-6% dintre 
absolvenţi sunt nemulţumiţi. 

 
7.2 CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 

 

Facultatea Specializarea 
Procentul  absolvenţilor ultimelor trei 
promoţii angajaţi pe piaţa muncii [%] 

Facultatea de Ştiinţe 

Biologie 62,22 

Economia firmei 79,67 

Management 77 

Matematică - informatică 87,69 

Informatică 84,32 

Matematica didactică 96,8 

 TOTAL 80,24 

Facultatea de Inginerie 

Ingineria sistemelor 
electroenergetice 

81,48 

Electronică aplicată 80,6 

Calculatoare 68,18 

Electromecanică 76,47 

TOTAL 77,66 

Facultatea de Resurse 
Minerale Şi Mediu 

Construcţii civile industrial 
Şi agricole 

86,3 

Ingineria procesării 
materialelor 

91,5 

TOTAL 87,5 

 
 
 
 

Facultatea de Litere 

Limba şi literatura română 81,81 

Etnologie 85,71 

Jurnalism 75 

Comunicare şi relaţii 
publice 

75,86 

Teologie 81,81 

Asistenţă socială 78,43 

TOTAL 78,77 

TOTAL CUNBM 80,56 
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8. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE  

 
8.1 INTRODUCERE 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o universitate de cercetări avansate şi 

educaţie în care se desfăşoară atât activităţi de cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate 
internaţională, cât şi activităţi de inovare în colaborare cu agenţii economici. În cadrul 
universităţii funcţionează, în prezent, 68 de structuri de cercetare ştiinţifică acreditate intern, 
în marea majoritate laboratoare de cercetare, la care se adaugă platforme şi centre de 
cercetare. 

Activitatea de protecţie a proprietăţii intelectuale este materializată în cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca prin brevetarea la OSIM sau EPO a unor invenţii 
rezultate din proiectele de cercetare ştiinţifică.  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se situează printre primele universităţi din 
România în ceea ce priveşte atragerea fondurilor prin contracte de cercetare ştiinţifică 
câştigate în competiţii naţionale, prin contracte încheiate cu autorităţile contractante ale 
Guvernului României (UEFISCDI), sau prin proiecte derulate în cadrul programului de 
cercetare al Uniunii Europene FP7 şi cu agenţi economici din ţară şi străinătate. Ca urmare a 
investiţiilor efectuate din proiectele de cercetare derulate în ultimii 12 ani, universitatea 
dispune de o infrastructură de cercetare modernă.  
 

8.2 ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR PLANULUI OPERAŢIONAL PE 2012 
Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Planul operaţional al UTCN 2012-2013 

au fost definite un număr de proiecte, a căror activităţi întreprinse în anul 2012 sunt 
prezentate în tabelul 8.1. Activităţile au fost grupate pe fiecare măsură în parte. 

 
Tabelul 8.1 Activităţi întreprinse în 2012 pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul 

operaţional 2012-2013 
 

Nr. Măsura Cod Denumire proiect Activităţi 

27  M1.3  P3_CSIC  Identificarea domeniilor de 
excelenţă şi a posibilităţilor 
de cooperare în domenii 
interdisciplinare  

- Workshopul structurilor de cercetare din 
UTCN din 12 decembrie 2012; 
- Broşura structurilor de cercetare; 
- Maparea domeniilor de cercetare pe 
domeniile strategiei Orizont 2020; 

28  M1.3  P4_CSIC  Măsuri pentru sprijinirea 
structurilor de cercetare şi a 
cercetătorilor  

- Înfiinţarea Consiliului Cercetării Ştiintifice al 
CA; 
- Metodologia de acordare a burselor; 
- Metodologia de organizare a competitiei 
interne de proiecte de cercetare din UTCN 

29  M1.3  P5_CSIC  Îmbunătăţirea procesului de 
management a proiectelor 
de cercetare  

- Aplicaţie pentru monitorizarea contractelor 
de cercetare şi a contractelor de muncă pe 
cercetare 
- Specificarea unei aplicaţii de administrare a 
proiectelor de cercetare 

30  M3.1  P6_CSIC  Dezvoltarea unor 
laboratoare de cercetare 
dotate cu tehnologii de vârf 
în domenii de perspectivă  

- Laborator pentru dezvoltarea şi realizarea 
de prototipuri pentru sisteme numerice 
înglobate 

31  M3.2  P7_CSIC  Valorificarea superioară a 
rezultatelor cercetării în 
mediul tehnico economic  

- Încheierea protocolului de colaborare în 
domeniul valorificării proprietăţii intelectuale 
cu firma NextPhase 
- Înfiintarea centrului dunărean de inovare şi 
transfer tehnologic, unul din cele 3 centre 
pilot construite în cadrul strategiei Dunării a 
UE, cu sprijinul guvernului Baden-
Wurttenberg şi a fundaţiei Steinbeiss  
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32  M3.3  P8_CSIC  Susţinerea publicării 
rezultatelor cercetării la 
conferinţe de prestigiu (din 
categoria A conform 
clasificărilor MECTS)  

- Atribuirea de valută departamentelor 
didactice pentru sprijinirea participării la 
conferinţe internaţionale de prestigiu 

33  M3.4  P9_CSIC  Cofinanţare a conferinţelor 
internaţionale organizate de 
UTCN care sunt indexate 
ISI Web of Knowledge  

-Se aşteaptă solicitări 

34  M3.5  P10_CSIC  Premierea publicaţiilor în 
reviste ISI cu SRI>0.5  

- Premierea cercetătorilor cu rezultate 
remarcabile în publicarea în reviste ISI în 
anul 2011 
- Premierea cercetătorilor cu rezultate 
remarcabile în atragerea de fonduri din 
competitţi FP7 în 2011-2012 
- Premierea structurilor de cercetare cu 
rezultate remarcabile în 2011-2012 

35  M3.5  P11_CSIC  Asigurarea accesului la 
bazele de date 
internaţionale cu publicaţii 
ştiinţifice  

- Programul ANELIS 

36  M3.5  P12_CSIC  Susţinerea financiară a 
întâlnirilor de lucru în etapa 
de elaborare a aplicaţiei de 
finanţare pentru proiecte de 
cercetare internaţionale  

- Se acordă împrumuturi din regia cercetării 

 

8.3 ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
 Resurse umane implicate în cercetarea ştiinţifică 

Personalul de cercetare este format din cadre cu pregătire superioară şi medie care 
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi de proiectare în cadrul departamentelor şi 
unităţilor de cercetare. În anul 2012, acesta a fost compus cu preponderenţă din cadre 
didactice (91,54%), datorită potenţialul scăzut de a angaja cercetători cu normă întreagă în 
contractele de cercetare ştiinţifică (8,46%). Capacitatea redusă de angajare a resursei 
umane în activitatea de cercetare este o problemă a tuturor universităţilor româneşti, 
problemă generată, în special, de lipsa unor strategii guvernamentale coerente pe termen 
lung pentru stabilizarea cercetătorilor permanenţi. 

Situaţia resursei umane din UTCN implicată în activităţi de cercetare ştiinţifică în 
perioada 2009-2012 este prezentată în tabelul 8.2, atât numeric cât şi procentual. În 
tabel nu au fost menţionaţi doctoranzii cu/fără frecvenţă, cercetătorii post-doctorali 
bursieri din fonduri structurale, studenţii, masteranzii, precum şi profesorii asociaţi care 
participă, de asemenea, la activităţi de cercetare.  

Tabelul 8.2  Repartiţia pe funcţii a resursei umane implicate în activitatea de cercetare 
 în perioada 2009- 2012 

Funcţia 

2009 2010 2011 2012 Creştere relativă 2012/2011 

Nr. 
UTCN 

[%] 
Nr. 

UTCN 
[%] 

Nr. 
UTCN 

[%] 
Nr. 

UTCN 
[%] 

UTCN 
[%] 

Profesor 218 27,25 202 28,57 168 20,51 181 16,64 7,18 

Conferenţiar 139 17,38 136 19,24 133 16,24 189 17,37 29,63 

Şef lucrări 139 17,38 139 19,66 174 21,25 284 26,10 38,73 

Asistent 175 21,87 172 24,32 240 29,30 294 27,02 18,37 

Preparator 61 7,63 0 0,00 52 6,35 48 4,41 -8,33 

Total CD 732 91,50 649 91,79 767 93,65 996 91,54 22,99 

Cercetător 68 8,50 58 8,21 52 6,35 92 8,46 70,37 

TOTAL: 800 100 707 100 819 100 1088 100 100,00 
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Repartiţia pe funcţii a resurselor umane  implicate în activitatea de cercetare 
ştiinţifică în anul 2012 poate fi urmărită în graficul prezentat în figura 8.1. Se constată o 
creştere relativă importantă a numărului de cadrele didactice tinere (18,37% - asistenţi şi 
38,73 % - şefi lucrări), dar şi o creştere uşoară a numărului de profesori (7,18%). Astfel, 
în anul 2012 pe primul loc, pentru prima dată în ultimii ani, se situează şefii de lucrări, pe 
ultimul loc situându-se şi în acest an preparatorii, funcţie didactică aflată în curs de 
desfiinţare. Deşi aceste date sunt puternic influenţate de fuziunea cu Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare şi nu reflectă clar evoluţia repartiţiei pe grade didactice a resursei 
umane implicate în activitatea de cercetare, este evidentă tendinţa de scădere a 
numărului de profesori în ultimii 4 ani. 

Astfel, în timp ce în anul 2009 aceştia reprezentau 27,25% din resursa umană 
implicată în activitatea de cercetare, în anul 2012 aceştia deţin 16,64 %.  Acestă scădere 
a fost influenţată atât de numărul mare de cadre didactice pensionate în anul 2011, cât şi 
de faptul că în ultimii ani nu au existat  concursuri pentru gradele didactice mari. 

Un aspect pozitiv, care trebuie menţionat, este creşterea numărului cercetătorilor 
cu normă întreagă din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Creşterea relativă a 
numărului acestora în anul 2012 faţă de 2011 este de 70,37%. Acest lucru se datorează 
angajării tinerilor cercetători în proiectele câştigate în competiţiile din anul 2012. 

Profesor Şef lucrări Preparator

218
139 139 175

61 68

202

136 139
172

58 54

168

133 174

240

52 54

181

189

284

294

48 92

Repartiţia pe funcţii a resursei umane  

2009 2010 2011 2012

 
Figura 8.1. Resurse umane  implicate în activitatea de cercetare în perioada 2009-2012 

Resurse financiare atrase pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Resursele financiare atrase în activitatea de cercetare din UTCN sunt structurate pe 
trei mari categorii:  

 contracte externe, care cuprind proiectele câştigate în programul de cercetare al 
Uniunii Europene - FP7 şi contracte cu firme din stăinătate);  

 contracte cu firme româneşti  (contracte cu terţii); 

 contracte naţionale câştigate în competiţiile de tip granturi, pe următoarele axe, 
cum ar fi:  

o Proiecte de Cercetare Exploratorie – Idei;  
o Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie – Idei Complexe;  
o Proiecte colaborative de cercetare aplicativă – PCCA;  
o Resurse Umane – PD;   
o Resurse Umane – TE; 

 Inovare (Cecuri Inovative, Inovare-STAR, EUREKA);  

 Capacităţi (Suport FP7, Cooperări Bilaterale).   
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 Distribuţia sumelor atrase în activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2012, pe 
cele trei categorii de surse de finanţare este prezentată în tabelul 8.3, iar distribuţia 
procentuală a acestora poate fi urmărită în graficul prezentat în figura 8.2. Încasările cele 
mai substanţiale provin, în continuare, din contractele câştigate în competiţiile naţionale 
(60,86%), contractele externe au o pondere de 31,36%, iar contractele cu firme 
româneşti doar 7,78%. 
 

Tabelul 8.3  Venituri atrase în activitatea de cercetare în perioada 2009 – 2012 

Sursa de finanţare 
Valoare (RON) Creştere 

2009/2012 2009 2010 2011 2012 

Contracte externe 4.271.920 1.826.133 3.623.401 6.227.688 45,8% 

Contracte cu firme româneşti 941.696 3.084.149 1.734.575 1.533.858 62,9% 

Competiţii naţionale 11.869.456 12.518.884 14.661.269 14.676.850 23,7% 

TOTAL CERCETARE 17.083.072 17.429.166 20.019.245 22.438.398 31,3% 

 

 
 

Figura 8.2. Distribuţia veniturilor obţinute din activitatea de cercetare în anul 2012  
pe surse de finanţare 

 
Tabelul 8.3 prezintă, de asemenea, evoluţia sumelor atrase în activitatea de 

cercetare ştiinţifică în perioada 2009 – 2012. Toate cele trei categorii de venituri au 
înregistrat creşteri în perioada 2009-2012. 

Reprezentarea grafică a evoluţiei veniturilor obţinute în activitatea de cercetare, pe 
cele trei categorii de contracte, în ultimii 4 ani poate fi urmărită în graficele prezentate în 
figurile 8.3, 8.4 şi 8.5. 

 
Figura 8.3 Situaţia financiară a contractelor externe în perioada 2009 – 2012 
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Figura 8.4 Situaţia financiară a contractelor cu terţii în perioada 2009 – 2012 

 

 
Figura 8.5 Situaţia financiară a contractelor naţionale în perioada 2009 – 2012 

 
Tabelul 8.4. Distribuţia pe tipuri de proiecte a veniturilor din cercetare în anul 2012 

Nr. 
Sursă 

finanţare 
Tip proiect Nr. proiecte 

Valoare 2012 
(RON) 

Procent 
încasări 
2012 [%] 

1 

Competiţii naţionale 104 14.676.850,71 65,4 

1.1. Tineri doctoranzi TE 8 1.958.456,05 8,7 

1.2. IDEI – PCE (2008) 21 295.119,02 1,3 

1.3. IDEI – PCE (2011) 3 1.861.215,01 8,3 

1.4. ERANET 2 459.712,00 2,0 

1.5. Parteneriate (2008) 23 172.458,93 0,8 

1.6. PCCA - 2012 18 4.124.865,16 18,4 

1.7. Capacităţi – Suport FP7 3 383.812,99 1,7 

1.8 Capacităţi - Bilaterale 5 23.352,96 0,1 

1.9. PD 6 310.485,30 1,4 

1.10. Cecuri de Inovare 4 138.121,13 0,6 

1.11. Eureka 1 0,00 0,0 

1.12 Inovare - STAR 3 132.000,00 0,6 

1.13. IDEI COMPLEXE - PCCE 4 4.648.172,16 20,7 

1.14. Workshop-uri Exploratorii 3 140.580,00 0,6 

1.14. Rest de plata CEEX - 28.500,00 0,1 

2 Terţi  70 1.533.859,51 6,8 

3 

Internaţionale 23 6.227.688,05 27,8 

3.1. Proiecte FP7 18 4.942.860,55 22,0 

3.2. Proiecte internaţionale cu terţi 5 1.284.827,50 5,7 

 TOTAL 197 22.438.398,27 100 
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Situaţia încasărilor şi a numărului de proiecte câştigate în anul 2012,  pe fiecare tip 
de competiţie, este prezentată detaliat în Tabelul 8.4. Repartiţia  acestora  poate fi urmărită 
grafic, în figura 8.6. 
   

 
Figura 8.6. Repartiţia încasărilor pe tipuri de proiecte în anul 2012 

 
În tabel au fost menţionate şi proiectele de tip IDEI şi Parteneriate în Domenii 

Prioritare câştigate în competiţia 2008, care, deşi s-au finalizat în anul 2011, au încasat 
ultima tranşă de finanţare la începutul anului 2012.  Pe primul loc în clasamentul încasărilor 
s-au situat contractele de tip FP7 cu 22 %, în timp ce, pe ultimul loc s-au situat contractele 
de tip Capacităţi – Cooperări Bilaterale cu 0,1% (aceste contracte sunt, în general, de 
valoare mică).  

În ceea ce priveşte contractele naţionale, pe prima poziţie se situează contractele de 
tip IDEI COMPLEXE – PCCE, cu 20,7% urmate de cele 18 contracte de tip PCCA nou 
câştigate în anul 2012, cu 18,4%. Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care, 
pentru competiţiile lansate în anul 2012 în cadrul programelor IDEI şi Resurse Umane, 
nu s-a acordat încă finanţare. 

Remarcăm proiectele noi, câştigate în anul 2012: EUREKA (un proiect), Inovare-
STAR (3 proiecte) şi Cecuri de Inovare (4 proiecte) care contribuie, la rândul lor, la 
veniturile obţinute în anul 2012 în activitatea de cercetare.  

Tabelul 8.5 cuprinde distribuţia veniturilor obţinute din cercetare pe facultăţi, iar 
tabelul 8.6 pe departamente. Reprezentările grafice ale acestor distribuţii pot fi urmărite în 
graficele prezentate în figurile 8.7 şi 8.8. 

 
Tabelul 8.5 Distribuţia pe facultăţi a veniturilor din cercetare în anul 2012 

Nr.crt. Facultate Venit 

1 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 19.500,00 

2 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 5.243.540,94 

3 Facultatea de Construcţii 654.915,83 

4 Facultatea Construcţii de Maşini 4.529.068,75 

5 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 2.839.511,19 

6 Facultatea de Inginerie Electrică 2.648.746,46 

7 Facultatea de Mecanică 1.023.276,77 

8 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 4.466.804,50 

9 Facultatea de Instalaţii 29.916,90 

10 DPPD 17.495,40 

11 Facultate de Inginerie - CUNBM 34.964,87 

12 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu - CUNBM 14.483,86 

13 Facultatea de Ştiinte - CUNBM 439.922,81 

14 Facultatea de Litere - CUNBM 476.250,00 

    TOTAL:       22.438.398,28 
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Figura 8.7 Repartiţia încasărilor pe facultăţi în anul 2012 

 
                          Tabelul 8.6 Distribuţia pe departamente a veniturilor din cercetare în anul 2012 

Nr.crt. Departament Val UTCN 

1 Urbanism 16.000,00 

2 Automatică 861.854,72 

3 Structuri 355.018,88 

4 Construcţii Civile şi Management 10.677,42 

5 Mecanica Construcţiilor 289.219,54 

6 Management şi Inginerie Economică 2.450,10 

7 Ingineria Sistemelor Mecanice 1.175.931,12 

8 Ingineria Proiectării şi Robotică 131.321,92 

9 Ingineria Fabricaţiei 3.219.365,60 

10 Bazele Electronicii 41.157,61 

11 Comunicaţii 808.997,30 

12 Electronică Aplicată 1.989.356,28 

13 Maşini şi Acţionări Electrice 1.828.987,83 

14 Electroenergetică şi Management 95.722,40 

15 Electrotehnică şi Masurări 724.036,23 

16 Autovehicule Rutiere şi Transporturi 51.566,06 

17 Mecatronică şi Dinamica Maşinilor 588.936,15 

18 Inginerie Mecanică 382.774,56 

19 Fizică şi Chimie 3.718.213,45 

20 Ştiinţa ăi Ingineria Materialelor 585.351,98 

21 Ingineria Mediului şi Antrepenoriatul Dezvoltării Durabile 163.239,07 

22 Ingineria Instalaţiilor 29.916,90 

23 DSPP 17.495,40 

24 Arhitectură 3.500,00 

25 Calculatoare 4.381.686,22 

26 Filologie - CUNBM 476.250,00 

27 Inginerie Civilăa - CUNBM 3.083,86 

28 Tehnologii de Mediu - CUNBM 11.400,00 

29 Ştiinţe Inginereşti - CUNBM 34.964,87 

30 Biologie - CUNBM 29.900,00 

31 Chimie - CUNBM 153.022,81 

32 Informatică - CUNBM 257.000,00 

  Total 22.438.398,28 
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Figura 8.8 Repartiţia încasărilor pe departamente în anul 2012 

 

Defalcarea regiei din proiectele naţionale 
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia regiei încasate şi a distribuţiei 

acesteia pe utilităţi, regie cercetare (UTCN), precum şi pe directori / departamente / 
facultăţi. 

 
Tabelul 8.7 Defalcarea regiei 

 
Venit contracte Regie % Utilitati UTCN-DMCDI Director proiect Departament Facultati 

An nationale incasata Regie % Lei % Lei % Lei % Lei % Lei 

2009 12.811.152 1.490.120 11,60 23,6 352.273 37,0 551.146 26,0 388.017 10,4 155.036 2,9 43.645 

2010 15.603.033 2.114.194 13,50 23,7 501.996 38,4 812.224 25,2 532.996 10,5 222.839 2,1 45.015 

2011 16.362.278 2.191.200 13,40 23,8 522.052 39,7 870.087 23,8 520.939 10,9 238.730 1,8 39.391 

2012 15.245.088 1.952.827 12,80 24,8 484.680 41,4 807.801 17,3 337.225 13,2 258.496 3,3 64.624 

Total 
        

1.779.177 
 

875.101 
 

192.675 

 
Cheltuieli 
Plata din regie a utilităţilor către UTCN 
 
Tabelul 8.8. Plata utilităţlor pe 2012 

Nr.crt. Regie datorată 
calculată 

Regie datorată 
plătită 

Document justificativ 

2008 996.201 0 - 

2009 352.272 300.740 OP.522/16.02.2009; 
OP.351/16.02.2009  

2010 501.994 500.000 OP.58/11.01.2010 

2011 522.051 766.511 OP.2282/1.04.2011 

83.667 OP.3424/6.05.2011 

184.422 OP.2283/01.04.2011 

2012 484.680 400.000 OP.5528/30.05.2012 

Total 2.857.198 2.235.340  

Regie datorată: 2.857.198 – 2.235.340 = 621.858 RON 
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Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI pe anul 2012 
Cheltuielile efectuate din regia UTCN-DMCDI în anul 2012 sunt cuprinse în tabelul 

8.9.   
Tabelul 8.9 Distribuţia cheltuielilor efectuate din regia UTCN-DMCDI în anul 2012 

Nr.crt. Tip cheltuială 5003 RO79 Valoare (Ron) 

1 Împrumuturi acordate în anul 2012 (cont 5003) 20.914  20.914 

Total imprumuturi nereturnate   20.914 

2 Cheltuieli salariale DMCDI (cont 5003) 110.182  110.182 

3 Cheltuieli salariale DMCDI (cont RO 79)  283.598 283.598 

 Total cheltuieli salariale:   393.780 

4 Cheltuieli materiale (cont 5003) 7.646  7.646 

5 Cheltuieli materiale (cont RO 79)  27.714 27.714 

 Total cheltuieli materiale:   35.360 

6 Cheltuieli de deplasare (cont 5003) 15.762  15.762 

7 Cheltuieli de deplasare (cont RO 79)  2.662 2.662 

 Total cheltuieli de deplasare   18.424 

8 Taxe (Anelis+taxe de inventii - cont 5003) 12.735  12.735 

9 Dotări (cont 5003) 83.633  83.633 

10 Dotări (cont RO 79)  168.502 168.502 

 Total dotări:   264.870 

11 Alte cheltuieli (cont 5003) 14.929  14.929 

12 Alte cheltuieli (cont RO 79)  5.003 5.003 

 Total alte cheltuieli:   19.932 

 Total cheltuieli 2012: 265.801 487.479 753.280 

 
Tabelul 8.10 Cheltuieli UTCN efectuate din regia cercetării in anul 2012 

Data Furnizor Echipament Valoare 

04.04.12 f.f.5109113 Eurobil Impex SRL Echip. Pt. Centrul de Com.Pusztai Kalman 94.000,00 

27.06.12 / f. 6174 XRX SERVICE  Calculatoare portabile 40.910,00 

10.10.12 / f. 4050 SC UNIO Co Cluj-N  2 laptop 7.680,00 

10.10.12 / f. 10821 Atex Computer Cj. Reportofon 866,94 

06.12.12 / f. 1204720 Net Brinel Cluj Ob.de inv. IT  2.521,39 

06.12.12 / f. 1204719 Net Brinel Cluj Microfoane 4.200,52 

02.11.12/ f. 6492 Net Brinel Cluj Sistem videoproiectie 12.738,81 

07.11.12/ f. 6515 XRX Service Echipament multimedia 24.058,34 

05.12.12/ f.653 XRX Service Sistem videoproiectie 35.572,40 

19.12.12/ f.10701 PV Proiect Staţie de lucru 8.400,01 

06.12.12/ f. 1204720 Net Brinel Cluj Servicii instalare echipamente (Senat) 6.803,29 

TOTAL CHELTUIELI UTCN : 237.751,70 

 

Se observă că din suma ce revine regiei UTCN-DMCDI de 807.801 RON, în 
scopul cercetării a fost cheltuită o suma de 753.280 RON. Trebuie menţionat că o serie 
de cheltuieli nu sunt cheltuieli efectuate direct pentru buna desfăşurare a activităţii  de 
cercetare, ci suplinesc sau completează sumele cheltuite în UTCN pentru achiziţii de 
servicii şi echipamente pentru care nu a existat finanţare de la buget.  Aceste cheltuieli se 
regăsesc pentru anul 2012 în tabelul 8.10 şi se ridică la 237.751 RON. 

 
 Împrumuturi din regia returnabilă pe anii 2009-2011 si pe anul 2012 
Tabelul 8.11. Imprumuturi restante acordate din regia UTCN în perioda 2009-2012 

Nr.crt. Tip cheltuială Valoare (Ron) 

1 Imprumuturi restante din perioda 2009-2011 (cont 5003) 1.442.902 

2 Imprumuturi restante din perioda 2009-2011 (cont RO 79) 460.000 

 Total împrumuturi restante2009-2011 1.902.902 

3 Imprumuturi acordate pe anul 2012 proiectelor FS si altor activităţi 505.916 

 Total împrumuturi restante din 2012: 505.916 

Total Împrumuturi restante 2009-2012: 2.408.818 
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Tabelul 8.12. Împrumuturi acordate în 2012 pentru acreditarea masteratelor 

Catedra Suma acordată Suma restituită 

Împrumut pt.acreditari catedra TCM 31.092,87 0 

Împrumut pt.acreditari catedra MURI 68.682,98 0 

Împrumut pt.acreditari cat.Autom. 19.875,78 0 

Total: 119.651,63 0 

 
Tabel 8.13. Împrumuturi acordate în 2012 pentru proiecte finanţate prin FS 

Data Proiect Suma acordata Suma restituită 

18.01.2012 POSDRU 52603 94.050,00 0,00 

18.01.2012 POSDRU 62485 1.985,00 1.985,00 

18.01.2012 POSDRU 78534 2.000,00 2.000,00 

10.02.2012 POSDRU  61916  22.500,00 0,00 

01.03.2012 POSDRU 28382 7.500,00 0,00 

15.03.2012 POSDRU 28382   98.470,00 0,00 

28.03.2012 POSDRU 28382 2.745,00 0,00 

11.05.2012 POSDRU 37486 161.000,00 0,00 

Total: 390.250,00 3.985,00 

 

Din regia returnabilă din anii 2009-2012 s-au acordat în anul 2012 împrumuturi, 
pentru alte activităţi decât cercetarea, în valoare de 505.916 RON, conform tabelelor 8.12 
şi 8.13. La aceste împrumuturi se adaugă cele nereturnate pe perioda 2009-2011 în 
valoare de 1.902.902 RON. Suma totală împrumutată în perioda 2009-2012 şi 
nereturnată este de 2.408.818 RON. 

 

Regia din proiecte externe 
Regia din proiectele externe (EURO) a fost cumulată în contul EUR196 şi la data 

de 31.12.2012, era de 468.939 EUR, iar soldul în USD în contul USD3 la data de 
31.12.2012 era de 10.100 USD. 

Aceste sume reprezintă rezerva financiară necesară contractelor de cercetare 
externe în derulare. 

 
Sume rămase din contractele finalizate 

Tabelul 8.14 Sumele rămase din contractele finalizate 

Tip contracte Suma ramasa Moneda 

Contracte naţionale 125.728 RON 

Contracte externe (EUR 2 +conturi FP7) 286.790 EURO 

Contracte externe (USD 3) 11.161 DOLARI 

 
Sumele sunt la dispoziţia directorilor de proiecte pentru achizitii, mobilităţi, burse 

şi pentru iniţierea unor proiecte interne de cercetare. 
 
Bilanţ pe conturi 

Tabelul 8.15 Bilanţul pe conturi 

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2011 cont 5003 4.996.293 RON 

Intrări cont 5003 13.791.888 RON 

Cheltuieli pe proiecte diferite de regie 12.214.563 RON 

Cheltuieli utilităţi 400.000 RON 

Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI 265.801 RON 

Împrumuturi proiecte FS si altele 505.916 RON 

Sold la data de 31.12.2012 cont 5003 5.401.901 RON 

   

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2011 cont RO79 1.880.229 RON 
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Intrări cont RO79 1.453.199 RON 

Cheltuieli pe proiecte diferite de regie 1.938.752 RON 

Cheltuieli utilităţi 0 RON 

Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI 487.479 RON 

Imprumuturi proiecte FS si altele 0 RON 

Sold la data de 31.12.2012 cont RO79 907.197 RON 

   

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2012 cont EUR2 + conturi FP7 726.665 EURO 

Intrări 2012 1.389.705 EURO 

Cheltuieli regie 110.203 EURO 

Cheltuieli proiecte 967.667 EURO 

Sold la data de 31.12.2012 cont EUR2 +conturi FP7 1.038.500 EURO 

   

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2011 cont USD3 33.018 DOLARI 

Intrări 2012 15.000 DOLARI 

Cheltuieli regie 0 DOLARI 

Cheltuieli pe proiecte 10.213 DOLARI 

Sold la data de 31.12.2012 cont USD3 37.805 DOLARI 

 

8.4. REZULTATELE CERCETĂRII 

Publicaţii  
Tabelul 8.16 Evoluţia publicaţiilor ISI în perioada 2009-2012 

 
 
 
 
 

Tabelul 8.17  Evoluţia publicaţiilor ISI proceedings în perioada 2009-2012 

Anul 2009 2010 2011 2012 
Număr 

publicaţii 279 28 21 73 
 

Brevete de invenţie 
În anul 2012 UTCN a obţinut 4 brevete de invenţie şi au fost depuse alte 15 cereri 

pentru brevet. Evoluţia numărului de brevete de invenţie în perioada 2009-2012 poate fi 
urmărită în graficul din figura 8.9. 

 

 
Figura 8.9 Numărul brevetelor, cererilor de acordare de brevet şi a mărcilor depuse 

      în 2009-2012 

 

Anul 2009 2010 2011 2012 

Număr 
publicaţii 116 138 165 275 
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Dotări 
Valoarea dotărilor efectuate din proiecte de cercetare în anul 2012 se ridică la 

3.867.085 lei. 
  
 Publicaţii 
 Revistele recunoscute ISI: 

1. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences-editat de colectivul de 
Ştiinţa mediului; 

2. Carpathian Journal of Mathematics-edidat de departamentul de 
matematică; 

 
 Revistele recunoscute B+: 

1. Creative Mathematics; 
2. Buletin Ştiinţific, Seria C: Fascicola Mecanică, Tribologie, Tehnologia 

construcţiilor de maşini; 
3. Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering; 
4. Buletin Ştiinţific, Fascicola Filologie, Seria A - Editura Universităţii De Nord Baia 

Mare; 
5. Buletin Ştiinţific, Exploatări Miniere, Prepararea Substanţelor Minerale Utile, 

Metalurgie neferoasă, Geologie şi Ingineria Mediului. 
6. Acta Electrotehnica; 
7. Acta Technica Napocensis Section: Civil Engineering and Architecture; 
8. Acta Technica Napocensis Series: Applied Mathematics and Mechanics; 
9. Acta Technica Napocensis-Electronics and Telecommunications; 
10. Annals of The Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation 

and Convexity; 
11. Automation Computers Applied Mathematics; 
12. Electromotion; 
13. Revista Romana de Interactiune Om - Calculator; 

 

http://carpathian.ubm.ro/
http://creative-mathematics.ubm.ro/
http://www.nordtech.ubm.ro/
http://www.nordtech.ubm.ro/
http://ece.ubm.ro/cjece/
http://ie.utcluj.ro/acta_electrotehnica.php
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/
http://www.atna-mam.utcluj.ro/
http://users.utcluj.ro/~atn/
http://www.atps.utcluj.ro/journal/
http://www.atps.utcluj.ro/journal/
http://www.acam.utcluj.ro/
http://electromotion.utcluj.ro/
http://rochi.utcluj.ro/rrioc/
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9. SITUAȚIA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE DEZVOLTARE 
INSTITUȚIONALĂ FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE 

 
Proiectele de dezvoltare instituțională finanțate din fonduri structurale reprezintă un 

capitol complicat în cadrul universității. În anii 2008-2009 universitatea a contractat un număr 
semnificativ pe proiecte în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane și câteva proiecte în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice. Conducerea nou aleasă în mai 2012 a preluat problema acestor 
proiecte într-o etapă critică, caracterizată de blocarea finanțării de la Comisia Europeană a 
acestor programe ca urmare a deficiențelor semnalate la nivelul organismelor centrale de 
management și implementare. Fondurile au fost deblocate abia în luna februarie 2013. În 
toată această perioadă, dincolo de complicațiile datorate întârzierilor masive a plății cererilor 
de rambursare cu bun de plată (în unele cazuri de peste 1,5 ani), conducerea universității a 
trebuit să identifice căi de susținere la limita de avarie a tuturor proiectelor angajate, pornind 
de la principiul asigurării egalității de șanse. S-a pus accentul pe susținerea liniilor de buget  
care au un impact social major (burse, subvenții, experți, achiziții pe termen lung, mobilități 
ale studenților, seminarii de instruire etc.). Desigur, resursele limitate ale universității nu au 
putut permite susținerea integrală a tuturor activităților planificate în aceste proiecte. S-a 
contat pe deschiderea echipelor de management în privinţa înțelegerii gravității situației și, în 
consecinţă, pe întreprinderea de acțiuni pentru reconsiderarea activităților cu impact 
secundar din proiect în atingerea indicatorilor de rezultat, scopul principal fiind reducerea 
bugetelor planificate, în condițiile în care un procent relativ redus de cadre didactice ale 
universtății sunt beneficiarii direcți ai acestor proiecte. În aceste condiții de criză, accentul 
conducerii s-a pus pe reducerea sumelor alocate pentru capitolul resursă umană, capitol 
care reprezintă un procent semnificativ în bugetele majorității proiectelor. Decizia a fost 
susținută de către Senatul universității, chiar dacă nu a fost înțeleasă corect sau acceptată 
de către toți membrii echipelor de management. Tratarea unitară a tuturor proiectelor de 
către conducerea universității are la bază principiul asigurării premizelor de bază pentru 
finalizarea tuturor acestor proiecte și atingerea indicatorilor de rezultat. Tratarea diferențiată 
a proiectelor în ultima fază de implementare în care se află acestea ar conduce la riscul 
nefinalizării unora dintre proiecte, cu consecințe nedorite pentru instituție, deoarece pentru 
astfel de cazuri trebuie returnate toate sumele accesate deja. Desigur, din perspectiva 
impactului instituțional există diferențe între diversele proiecte, însă decizia de susținere 
diferențiată nu poate fi luată în fazele terminale din cauza argumentului prezentat mai sus.  

Situația proiectelor finanțate din fonduri structurale în cadrul UTCN este următoarea: 

 în anul 2012 au fost în derulare 43 proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 
504.815.345,16 lei; 

 valoarea încă necesară pentru finalizarea proiectelor până în decembrie 2013 
este de 54.860.701,61 lei; 

 valoarea de încasat de pe cererile de rambursare depuse este de 26.965.075,19 
lei, din care valoarea de încasat pentru UTCN este de 17.838.611,00 lei, restul 
fiind sume aferente partenerilor din aceste proiecte; 

 valoarea alocată de către UTCN din fonduri proprii pentru susținerea proiectelor 
este de 29.574.835,64 lei. 

Notă: precizăm faptul că unele valori pot suporta mici corecţii în condiţiile în care cererile de 
rambursare solicitate nu au fost întocmite corect sau nu au fost transmise încă de către 
managerii de proiecte. 

În vederea asigurării unei mai bune implementări a proiectelor din fonduri structurale 
au fost întreprinse mai multe acțiuni la nivel instituțional, dintre care amintim câteva: 

 Au fost transmise note informative periodice către managerii de proiect prin care 
se solicita întreprinderea tuturor demersurilor posibile în vederea urgentării 
verificării și validării cererilor de rambursare de către organismele intermediare 
(OI) și a rambursării sumelor declarate eligibile de către autoritatea responsabilă; 
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 S-au efectuat vizite la Centrul Universitat Nord din Baia Mare (CUNBM) 
concretizate cu şedinţe de lucru cu managerii responsabili de implementarea 
proiectelor aferente acestui centru;  

 Au fost rezolvate punctual problemele identificate la CUNBM după cum urmează: 
întocmirea actelor adiţionale privind schimbarea reprezentantului legal, aspecte 
legate de anumite deconturi, aspecte specifice achiziţiilor pe proiecte, întocmirea 
unor documente şi transmiterea acestora la CUNBM; 

 Au fost efectuate vizite de lucru periodice la autoritățile de management (AM) și 
organismele intermediare (OI) AMPOSDRU/OIPOSDRU în vederea clarificării 
unor aspecte din cadrul priectelor, ridicarea actelor adiţionale, depunerea 
memoriilor la diverse foruri de decizie, pregătirea documentaţiei pentru alţi 
reprezentanţi ai UTCN care s-au deplasat la organismele intermediare; 

 Participarea la acţiuni organizate de diferite entităţi care au dezbătut 
problematica proiectelor implementate din Fonduri Structurale;  

 S-a întocmit şi depus un memoriu referitor la erorile aferente Instrucţiunii 53, atât 
la AMPOSDRU cât şi la OIPOSDRU delegat. 

Pentru asigurarea calității în managementul proiectelor din fonduri structurale, la nivel 
instituțional au fost întreprinse o serie de acțiuni, dintre care subliniem următoarele: 

 A fost întocmită procedura privind conformarea cu originalul a documentelor 
depuse la organismele intermediare. Prin această procedură s-a reușit scurtarea 
timpilor de prelucrare a documentelor ce trebuiau transmise spre organismele 
intermediare; 

 Instrucţiunea 62 a fost prelucrată reprezentanţilor legali ai universităţii şi 
managerilor de proiecte. Când s-au solicitat clarificări în acest sens din partea 
managerilor de proiecte sau din partea altor membri ai echipelor de implementare 
s-a oferit suport de specialitate; 

 A fost îmbunătăţită procedura de raportare pe proiectele finanţate din fonduri 
structurale prin întocmirea corespunzătoare a documentaţiei; 

 S-au transmis periodic mesaje de informare a managerilor de proiecte cu privire 
la diversele instrucțiuni emise de organismele de management și intermediare de 
la nivel central (ex. instrucţiunilor 63 şi 64), precum şi cu privire la alte solicitări 
venite din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU; 

 Au fost întocmite şi transmise managerilor de proiecte situaţii de raportare lunară: 
previzionare plăţi lunare proiecte, situația împrumuturilor acordate şi situaţia 
cererilor de rambursare neîncasate;  

 Multe raportate au fost însă transmise incomplet sau incorect de către echipele 
proiectelor. Situaţiile primite au fost centralizate şi au fost prezentate în mod 
sintetic conducerii UTCN ori de câte ori a fost solicitat acest lucru; 

 Acolo unde a fost necesar, s-au întocmit contestaţii ce au fost transmise la 
OI/OIR POSDRU;  

 A fost menţinută în permanenţă corespondenţa telefonică sau via e-mail cu 
echipele de implementare cărora li s-a oferit consultanţă de specialitate ori de 
câte ori a fost nevoie, atât în orele de program cât şi în afara acestora; 

 Neverificarea de către OI/AM POSDRU a cererilor de rambursare în termenul de 
45 zile prevăzut de contractul de finanţare a pus în dificultate procesul de decizie 
aferent acordării împrumuturilor pentru proiecte. Cu toate dificultăţile întâmpinate, 
au fost întreprinse diverse măsuri din partea Biroului Tehnic pentru Fonduri 
Structurale pentru verificarea cu celeritate a unor cereri de rambursare, fapt care 
a contribuit la refacerea parţială a fluxului de numerar. Echipa Biroului Tehnic 
pentru Fonduri Structurale s-a deplasat în dese rânduri la OIPOSDRU MEN, 
CNDIPT OIPOSDRU, OIRPOSDRU NORD-VEST şi AMPOSDRU în vederea 
deblocării unor acte adiţionale sau notificări, solicitări privind verificarea în regim 
de urgenţă a cererilor de rambursare, atenţionări asupra situaţiei create prin 
întârzierile la plată a unor cereri. 
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Din nefericire, managerii proiectelor finanțate din fonduri structurale și, pe de altă 
parte universitatea ca instituție, se confruntă în continuare cu probleme grave de sistem la 
nivel central, dintre care merită menționate următoarele: 

 Excesul de legislație şi instrucțiuni care reglementează modalitatea de 
implementare a proiectelor POSDRU; 

 Excesul birocratic în cadrul organismelor intermediare (OI); 

 Lipsa unor structuri de asistenţă în vederea sprijinirii beneficiarilor; 

 Nerespectarea de către autoritatea contractantă a prevederilor contractuale;  

 Legislația națională nearmonizată cu legislația europeană; 

 Aplicarea retroactivă de către OI a unor reguli la verificarea cererilor de 
rambursare;  

 Validarea cu întârziere a cererilor de rambursare de către OI-ul responsabil; 

 Întârzierile AMPOSDRU la plata cererilor de rambursare;  

 Întârzierile AMPOSDRU la plata cererilor de rambursare  a TVA; 

 Probleme tehnice, cum ar fi de exemplu grupurile țintă, care se selectează greu; 

 Comunicarea grea cu partenerii, în lipsa unei răspunderi contractuale clare. 
Pentru a mai diminua din aceste probleme, la nivel instituțional au fost întreprinse 

diverse măsuri, precum: memorii la OI/AM și la ministere, e-mail-uri de solicitare a unor 
clarificări adresate AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate, cereri de clarificare adresate în scris 
AMPOSDRU/OIPOSDRU, planuri de contingenţă pe fiecare proiect.  
 

Concluzii privind proiectele finanțate din fonduri structurale 
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în momentul de față ne aflăm în imposibilitatea 

de a derula corespunzător proiectele finanțate prin POSDRU, în condițiile în care 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a avansat sume consistente în vederea susținerii 
tuturor proiectelor implementate la nivelul universității.  

Dincolo de blocajele de ordin financiar, apar probleme de ordin social, echipele de 
proiect fiind demotivate şi nemulțumite de faptul că nu pot fi remunerate integral, chiar dacă 
munca a fost prestată. Cel mai mare grad de nemulțumire îl resimt persoanele implicate 
direct în implementare şi care au prestat o muncă susţinută pentru ducerea la îndeplinire a 
obiectivelor proiectelor şi a indicatorilor asumaţi. Din această perspectivă, conducerea 
universității se află într-o situație extrem de complicată, fiind nevoită să asigure un echilibru 
între opiniile exprimate de persoanele implicate în aceste proiecte, opiniile exprimate de 
către comunitatea academică majoritară neimplicată în aceste proiecte, riscul și 
incertitudinea susținerii de către guvern a proiectelor POSDRU, diferențele de obiective și de 
impact ale diverselor proiecte, precum și criza majoră generată deja de lipsa fondurilor 
proprii de susținere a proiectelor.  

Pentru perioada rămasă până la finele anului 2013, deciziile conducerii UTCN legate 
de susținerea proiectelor din fonduri structurale vor respecta principiul egalității de șanse și 
luarea acelor măsuri de contingență care să conducă la atingerea obiectivelor asumate în 
proiecte și în condițiile de avarie sub aspect financiar. În mod evident, acest deziderat nu va 
putea fi atins dacă nu va exista suport din partea Senatului universității și înțelegere din 
partea echipelor de management. Această situaţie delicată nu trebuie, însă, să genereze o 
fobie vis-a-vis de potențiala contractare a altor proiecte pe fonduri structurale, însă orice 
proiect de acest gen va trebui analizat în prealabil în raport cu un număr relevant de criterii 
de impact și de risc, și asumat apoi de către toate forurile de conducere ale universității.  
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10. ACTIVITĂŢI DE SUPORT TEHNIC, ADMINISTRATIV ŞI DE GESTIUNE A 
PATRIMONIULUI  

 
Prorectoratul „Tehnic, Administraţie şi Patrimoniu” a fost implicat -în anul 2012- în 

toate cele 14 direcţii de intervenţie enunţate în „Planul strategic al UTCN”, mai cu seamă în 
următoarele: 

 optimizarea organizării interne a universităţii;  

 managementul optimizat al resurselor materiale;   

 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă ale studenţilor, precum şi a 
condiţiilor de muncă ale angajaţilor UTCN; 

 diversificarea şi dezvoltarea serviciilor şi a colaborării cu mediul socio-
economic. 

Între priorităţile PTAP din anul 2012 s-au numărat următoarele măsuri din “Planul 
strategic": 

A. Măsuri principale privind organizarea internă şi managementul universitar: 
- dezvoltarea extensiilor universitare pentru a crea o reţea de centre 

universitare ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în regiune; 
- prioritizarea proiectelor de investiţii. 

B. Măsuri principale privind managementul resurselor materiale 
- managementul performant al bazei materiale; 
- planificarea democratică a proiectelor de investiţii; 
- eficientizarea bazei materiale generatoare de venituri proprii. 

C. Măsuri principale privind motivarea angajaţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă 
- crearea unor condiţii de cazare mai bune pentru tinerii cercetători din 

universitate. 
Prorectoratul „Tehnic, Administraţie şi Patrimoniu” a fost implicat -în anul 2012- în 

următoarele proiecte enunţate în „Planul operaţional”: 
1. Dezvoltarea infrastructurii de instruire a extensiilor universitare (pe măsura M1.2 

din „Planul strategic”); 
2. Dezvoltarea unui sistem de prioritizare a programului de investiţii, bazat pe criterii 

măsurabile (pe măsura M1.6 din „Planul strategic”); 
3. Dezvoltarea unui sistem informatic privind resursele materiale şi administrarea lor 

(pe măsura M5.1 din „Planul strategic”); 
4.  Stabilirea de criterii de evaluare și proceduri de dezbatere publică a proiectelor de 

investiţii (pe măsura M5.2 din „Planul strategic”); 
5. Stabilirea şi aplicarea de măsuri de eficientizare a bazei materiale proprii 

generatoare de venituri proprii (pe măsura M5.3 din „Planul strategic”); 
6. Construirea unui cămin pentru tineri cercetători, doctoranzi şi asistenţi sau, 

eventual, achiziţionarea sau închirierea unor spaţii de cazare pentru aceştia (pe 
măsura M7.3 din „Planul strategic”). 

Aceste măsuri din planul strategic şi proiecte din planul operaţional s-au pus în 
aplicare şi realizat cu ajutorul serviciilor din subordinea Prorectoratului „Tehnic, Administraţie 
şi Patrimoniu”. Activitatea acestor servicii este prezentată în continuare.  
 

10.1 SERVICIUL TEHNIC 
În cadrul Serviciului Tehnic, în anul 2012, s-au desfăşurat activităţi de suport şi s-au 

înregistrat realizări la toate capitolele de cheltuieli bugetare, concretizate în creşterea 
suprafeţelor spaţiilor de învăţământ, a capacităţii de cazare şi a spaţiilor administrative. 
 

Cheltuieli de capital din alocaţii bugetare 
În anul 2012 valoarea alocaţiilor de la bugetul Statului pentru obiective de investiţii 

noi a fost de 2.852 mii lei, cu un sold din anii precedenti de 1.590 mii lei. Repartizarea 
acestei sume s-a făcut  pentru următoarele obiective în curs de execuţie: 
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a) Extindere bază didactică Mărişel; 
b) Clădire de învăţământ pe amplasamentul Halei de încercări, str. Bariţiu nr.26; 
c) Mansardare cămine studenţeşti din Complexul studenţesc “Observator”; 
d) Extindere bibliotecă Baia Mare; 
e) Aula Baia Mare. 

 Valoarea alocaţiilor bugetare pentru alte cheltuieli de natura investiţiilor (cap. C 
din “Lista obiectivelor de investiţii”) a fost de 4.018 mii lei, cu un sold din anii precedenţi 
în valoare de 5.916 mii lei. Repartizarea acestor sume a fost realizată conform tabelului 
anexat, pe capitolele: consolidări cămine şi cantine; consolidări spaţii de învaţământ; 
reabilitări cămine şi cantine; reabilitări spaţii de învăţământ; reparaţii capitale. 

 În cadrul acestor capitole de cheltuieli de capital s-au realizat următoarele lucrări: 

  Consolidări cămine, cantine 
 În cadrul acestui capitol s-au realizat lucrările de consolidare necesare finalizării 
recompartimentării căminelor 3 şi 7 din Complexul studenţesc “Observator”, pentru a se 
monta şi pune în funcţiune instalaţiile sanitare, termice, electrice şi de curenţi slabi (pentru 
date şi voce). Obiectivele au fost finalizate şi recepţionate în anul 2012, astfel încât la 
începutul anului universitar 2012-2013 toate căminele din Complexul studenţesc 
“Observator” au putut să fie ocupate la capacitate maximă, pentru cazarea studenţilor. 
 Pentru căminele 1F şi 2B din complexul Mărăşti s-a intocmit documentaţia tehnică 
pentru consolidarea planşeelor în vederea creării de goluri de trecere pentru instalaţii de apă 
şi canalizare, realizarea de finisaje interioare coloane, instalaţii de date, voce şi de 
supraveghere, precum şi instalaţii electrice de iluminat şi prize, cu suplimentarea circuitelor 
existente din tablourile de nivel, refacerea acestora cu completările necesare. 

  Consolidări spaţii de învăţământ 
 La clădirea situată în Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15, s-au finalizat şi 
recepţionat lucrările de consolidare a şarpantei şi înlocuirea învelitorii de ţiglă solzi, care au 
fost începute în anul 2011. 

 Reabilitări cămine şi cantine 
 La căminele din Baia Mare s-au executat lucrări de reabilitare a instalaţiei de Internet 
(cablarea în camere), reparaţii şi întreţinere spaţii comune (oficii şi băi). La cantina CUNBM 
s-au executat reparaţii şi lucrări de întreţinere spaţii comune şi depozit alimente şi a fost 
achiziţionată şi montată o hotă pentru aburi spălător vase. 

 Reabilitari spaţii de învăţământ 
 La Facultatea de Mecanică s-a întocmit Proiectul Tehnic pentru reabilitarea 
Amfiteatrului A11, cu refacerea mobilierului, a lambriurilor şi a pardoselii, refacerea finisajelor 
interioare, a instalaţiilor de iluminat, Internet, sonorizare şi supraveghere. S-a actualizat 
documentaţia pentru circuitele de date-voce la corpul D şi este în derulare licitaţia pentru 
achiziţia de lucrări. S-au executat lucrări pentru finalizarea instalaţiilor de ventilaţie la corpul 
D, lucrările fiind recepţionate în anul 2012. 
 La clădirile din str. Observator nr. 2 s-a reabilitat instalaţia de hidranţi exteriori şi 
interiori, s-au executat finisaje la casa scării principale şi secundare precum şi la ultimul nivel. 
De asemenea, s-a finalizat hidroizolaţia terasei corpului principal de clădire, lucrarea fiind 
recepţionată în anul 2012. 
 Pentru incinta din str. G. Bariţiu nr. 26-28 s-a pregătit documentaţia tehnică pentru 
amenajare verticală a curţii şi reabilitare a reţelei de colectare a apelor pluviale, urmând să 
se execute lucrările care au fost supuse procedurii de achiziţie publică, în anul 2012; s-a 
încheiat contractul şi -în măsura asigurării fondurilor- se va da ordinul de începere a lucrărilor 
(acum, în anul 2013). 
 Pentru amfiteatrul A3 din clădirea CFDP s-a intocmit documentaţia de execuţie pentru 
reabilitarea finisajelor, a lambriurilor, a mobilierului precum şi a instalaţiilor electrice şi de 
încălzire. În anul 2013 urmează ca -în măsura asigurării fondurilor- să fie demarate 
procedurile de achiziţie de lucrări. 
 La clădirea Decanatului Facultăţii de Arhitectură s-a întocmit documentaţia tehnică 
pentru reabilitarea spaţiilor comune, a sălilor, secretariatului şi decanatului, a tâmplariei 
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interioare, a instalaţiilor electrice, termice şi sanitare. În anul 2013 urmează ca -în măsura 
asigurării fondurilor- să fie demarate procedurile de achiziţie de lucrări. 

La sediile Centrului Universitar Nord din Baia Mare au fost realizate numeroase 
lucrări de reparaţii: 

a) sediu str. Victor Babeş 62A: reparaţii copertină pasarelă între corpul A şi B; 
reparaţii acoperiş terasă intrare corp A şi B (hidroizolaţii); reparaţii şi întreţinere 
mobilier laboratoare şi amfiteatre; reparaţii şi întreţinere spaţii comune; 

b) sediu str. Victoriei nr. 76: reproiectarea şi refacerea instalaţiei de utilizare gaz în 
laboratoare; reparaţii şi schimbare învelitoare copertina intrare; reparaţii şi 
întretinere mobilier laboratoare şi amfiteatre; reparaţii şi întretinere spaţii comune; 
execuţie instalaţie de paratrăznet; 

c) sediu str. Crişan nr.10: execuţie iluminat de sigurantă şi avertizare căi de acces; 
reparaţii şi întretinere spaţii comune; 

d) sediu Laboratoare str. Victor Babeş 62: reproiectarea şi refacerea instalaţiei de 
utilizare gaz în laboratoare; reparaţii şi întreţinere spaţii comune.  

 La clădirile administrate de către UTCN la extensia din Satu Mare s-au executat 
lucrări pentru amenajare de băi în imobilul din str. Lucian Blaga nr. 121, finisaje la etajul 1, 
înlocuirea învelitorii la corpul A şi montarea instalaţiei de protecţie la trăznet (de tip 
“Prevectron”) care deserveşte toate cele trei corpuri de clădire. De asemenea, s-a înlocuit şi 
reparat învelitoarea aferentă Corpului B. 

  Reparaţii capitale 
 La clădirea “Turn” din str. C-tin Daicoviciu nr. 15 s-a întocmit proiectul de reparare a 
instalaţiilor electrice cu refacerea tablourilor de nivel, suplimentarea instalaţiilor de prize 
conform noilor consumatori şi înlocuirea corpurilor de iluminat. În anul 2013 urmează ca -în 
măsura asigurării fondurilor- să fie demarate procedurile de achiziţie de lucrări. 
 La corpul “E” al Facultăţii de Mecanică s-au executat lucrări de hidroizolaţie şi 
termoizolaţie a terasei. Lucrările urmează să se finalizeze în anul 2013, după efectuarea 
probei de inundare, atunci când condiţiile meteorologice o vor permite. 
  Pentru anul 2013 s-au întocmit “Note de fundamentare” şi s-au propus spre 
aprobare la MEN două obiective noi de investiţii, precum şi un obiectiv pentru 
consolidare:  

a) Clădire multifuncţională – Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2 

În vederea optimizării procesului de învăţământ, se preconizează crearea unor spaţii 
suplimentare, cu destinaţia de amfiteatre, săli de conferinţe, manifestări culturale, festivităţi 
de deschidere/închidere a anului universitar, ceremonii de doctorate, etc. Pentru aceasta se 
va construi un corp de clădire pe actualul amplasament al parcărilor de pe platforma vest, 
care va cuprinde: 

 la demisol: centrală termică, săli multiplicare, tipografie şi editare, arhivă a UTCN; 

 la parter: bibliotecă, sală de lectură, librărie de carte tehnică, arhivă acte de studii; 

 la etajul I:  două amfiteatre de câte 200 locuri fiecare, grupuri sanitare, două case de 
scară, casa liftului; 

 la etajul 2: două săli de conferinţe, cu câte 200 locuri; 

 la etajele 3-4: Şcoala doctorală, cu birouri pentru doctoranzi şi laboratoare de 
cercetare. 
Regimul de înălţime va fi D+P+4E; suprafaţa construită va fi de 800 mp, iar suprafaţa 

desfăşurată va fi de circa 4.800 mp.  Valoarea estimată a investiţiei este de: 13.248 mii lei, 
din care lucrările de construcţii-montaj sunt 9936 mii lei. 

b) Minisală de conferinţe şi expoziţii - Cluj Napoca, str. Rene Descartes nr. 28-30 
Respectând reglementarile din PUG şi condiţiile impuse de către Codul civil şi de 

situaţia din teren, se va proiecta o construcţie cu regimul de înalţime P+1E, având 
caracteristicile următoare: 

 la parter: sală de conferinţe cu 120 locuri, foaier, casa scării, grup sanitar;  

 la etajul I:  spaţiu expoziţional, grupuri sanitare, casa scării.  
Suprafaţa construită va fi de 200 mp, iar suprafaţa desfăşurată va fi de circa 400 mp.  
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Valoarea estimată a investiţiei este de 2.500 mii lei, din care lucrările de constucţii-
montaj: 2.000  mii lei. 

c) Reconversie bazin de apă în pavilion expoziţional - Cluj-Napoca, incinta 
Complexului Studenţesc Observator (între căminul 2 şi căminul 4) 

S-a propus întocmirea documentaţiei tehnice de consolidare la clădirea bazinului de 
apă, în vederea reconversiei acestuia în sală de expoziţie pentru proiecte şi atelier de 
proiectare pentru Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. 

Suprafaţa construită: 255 mp; suprafaţa desfaşurată: 255 mp; regim de înălţime: P. 
 

 Activitatea de evidenţă şi dezvoltare a patrimoniului  
În anul 2012 a fost preluat -prin absorbţie- Centrul Universitar Nord din Baia Mare, cu 

întreg patrimoniul său. Ca urmare, au fost preluate documentele de provenienţă şi evidenţă 
funciară a imobilelor deţinute de către această nouă structură aparţinând Universităţii 
Tehnice. 

Având în vedere faptul că baza materială a CUNBM este compusă -în majoritate- din 
imobile aflate în proprietatea Statului date în administrare, s-a solicitat la MEN asistenţa 
necesară trecerii acestor imobile prin Ordin Ministerial în proprietatea privată a Universităţii 
Tehnice. 

Între imobilele deţinute în administrare şi, respectiv, concesiune de către 
Universitatea Tehnică au existat două imobile care au fost primite în vederea desfăşurării 
unor proiecte de anvergură prin Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Biserica şi casa 
parohială Metiş comuna Mihăileni jud. Sibiu). Biserica evanghelică şi casa parohială din 
satul Metiş comuna Mihăileni, jud Sibiu, au fost concesionate de către Consistoriul Districtual 
Evanghelic CA Mediaş, pe baza Contractului de concesiune nr. 2794/04.02.2009, pe o 
perioadă de 20 de ani, cu o redevenţă de 3.000 euro anual, începând din 01.02.2009, în 
scopuri didactice şi culturale, simpozioane, seminarii, colocvii, derularea de proiecte de 
restaurare cu acordul concedentului, prin accesare de fonduri structurale. Imobilul a fost 
preluat spre administrare de către Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. După întocmirea 
releveului, în vara anului 2010 şi constatarea gradului avansat de degradare a acestor 
imobile, ţinând seama de costul ridicat al lucrărilor de restaurare, de fapul că nu s-a reuşit 
accesarea de fonduri comunitare, şi -mai ales- de dorinţa concedentului de a i se restitui 
acest imobil, Consiliul de Administraţie a hotărât rezilierea contractului de concesiune şi 
predarea imobilului în starea în care a fost preluat, fapt care nu a implicat cheltuieli 
suplimentare. 

Un alt imobil primit în folosinţă gratuită a fost terenul cu suprafaţa de 5.031 mp, situat 
în oraşul Cavnic, str. Maramureş fn, pe baza contractului de comodat nr. 33202/17.12.2008 
în scopul edificării în termen de 5 ani de la data predării terenului a unui “Centru de creaţie şi 
conferinţe”. Sursa de finanţare prevăzută în contractul de comodat era prin accesarea de 
fonduri proprii şi structurale, scop în care proiectul a fost încredinţat persoanelor care se 
ocupă cu accesarea de fonduri structurale în UTCN. Studiul de Fezabilitate a fost întocmit şi 
depus la MEN spre aprobare şi includere în lista de investiţii, fără a se primi aprobare. 
Obiectivul nu a fost inclus pe lista de investiţii cu finanţare nici de la bugetul statului sau 
venituri proprii şi nici din fonduri structurale. Ţinând seama de limitarea drastică a fondurilor 
de la bugetul statului, Consiliul de Administraţie a considerat că această investiţie nu este 
oportună şi s-au facut demersurile necesare la Primăria Cavnic pentru rezilierea contractului 
de comodat, pe cale amiabilă. 

În anul 2012 s-au finalizat obiective de investiţii pentru care Serviciul Tehnic a 
întocmit şi depus la forurile competente (Consiliul Local şi Inspectoratul de Stat în 
Construcţii) documentaţiile necesare luării în folosinţă a imobilelor recepţionate. Astfel s-au 
obţinut dovezi de luare în folosinţă pentru: Corpul D, S şi H din str. G. Bariţiu nr. 26-28, 
pentru Căminul 3 din Complexul “Observator”, Clădire Extindere str. C. Daicovicu nr. 15, iar 
pentru Laboratorul de analize materiale din B-dul Muncii 103-105 s-a obţinut “Procesul 
Verbal de constatare a finalizării lucrărilor”. 

În cursul anului 2012 s-au dat sentinţe definitive în două procese de revendicare. Ca 
urmare, Universitatea Tehnică a retrocedat prin “Proces Verbal de punere în posesie” 
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suprafaţa de 3.975 mp reprezentând terenul din str. Ceahlău nr. 72-74, obţinând şi 
“Autorizaţia de desfiinţare” pentru barăcile aflate pe terenul respectiv şi -de asemenea- a 
retrocedat suprafaţa de 525 mp din zona căminului 3 din Complexul Studenţesc Observator.  

Din toamna anului 2012 şi până în prezent s-a desfăşurat activitatea de repartizare a 
spaţiilor nou construite şi de actualizare a evidenţei spaţiilor pe tipuri de săli şi facultăţi.  

 

10.2 SERVICIUL ADMINISTRATIV 
În anul 2012 Serviciul Administrativ a desfăşurat -ca activităţi principale- următoarele: 
- închirierea spaţiilor temporar disponibile ale UTCN şi gestionarea contractelor de 

închiriere; 
- administrarea, gestionarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ ale UTCN; 
- administrarea, gestionarea şi întreţinerea Bazei Didactice şi de Agrement 

Mărişel; 
- activitatea de telefonie; 
- activitatea Formaţiei de Pază.  

 
Închirierea spaţiilor temporar disponibile ale UTCN şi gestionarea contractelor 
 de închiriere 
Au fost organizate licitaţii în urma cărora au fost încheiate 17 contracte noi de 

închiriere. 
În urma organizării acestor licitaţii, valoarea chiriei încasate de către UTCN a crescut 

cu suma de 4.657,31 euro/lună (de la suma de 4.981 euro încasată în luna mai 2012, la 
suma de 9.638,31 euro încasată în luna decembrie 2012). 

Cheltuielile principale sunt următoarele: 
                   - energie electrică:       1.864.681,37 lei; 

- energie termică:       2.102.102,00 lei; 
- cheltuieli apă:          244.033,20 lei; 
- reparaţii accidentale:     1.251.037,00 lei; 
- reparaţii curente:              3.608,29 lei; 
- material curaţenie:          212.567,90 lei; 
- piese de schimb:              4.295,88 lei; 
- prestări servicii:          143.639,63 lei; 
- obiecte de inventar:            42.882,41 lei; 
- alte cheltuieli cu caracter general 

     (salubritate , transport valori etc):         462.090,91 lei. 
 

Administrarea, gestionarea şi întreţinerea Bazei Didactice şi de Agrement  
Mărişel 
 Suprafaţa clădirilor: 1.525 m².      

  Venituri din închirieri: 14.690 lei.      
 Cheltuielile principale sunt următoarele:       
  - obiecte inventar:        180,00 lei;     
  - energie electrică:   22.199,35 lei;     
  - energie termică:   14.929,60 lei;     
  - materiale + servicii:   21.743,81 lei. 
 Baza didactică şi de agrement are rolul de a permite organizarea de manifestări 
didactice, ştiinţifice, de team-building, precum şi acela de a oferi posibilitatea angajaţilor şi 
studenţilor UTCN de a-şi petrece timpul liber într-un cadru natural deosebit. 
 

Activitatea de telefonie         
Au fost reduse costurile abonamentelor la “Romtelecom” cu suma de 194,58 

euro/lună. 
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Activitatea Formaţiei Pază       
 Formaţia de pază asigură paza clădirilor de învăţământ, a Complexului de Nataţie şi a 
Bazei Didactice şi de Agrement Marişel.        

10.3 SERVICIUL DE CONTRACTE ŞI ACHIZIŢII 

Serviciul de contracte şi achiziţii este un serviciu specializat din cadrul Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca, responsabil cu atribuirea contractelor de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, precum şi a HG 925/2006 si a HG 1660/2006 privind normele de 
aplicare a ordonanţei mai sus menţionate. 

Serviciul a organizat proceduri de achiziţii, a elaborat documentaţia de atribuire şi a 
publicat în SEAP (“Sistemul electronic de achiziţii publice”) la adresa www.e-licitatie.ro,  
invitaţii de participare pentru un număr de 46 de proceduri de cerere de oferte şi licitaţii 
deschise. Au fost organizate proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare. Pentru finalizarea acestora a fost necesară pregătirea documentaţiei, 
proiectarea contractelor, constituirea comisiilor de evaluare, note de estimare a valorii 
contractelor. S-au întocmit -pentru fiecare procedură- note justificative privind procedura 
selectată, note justificative privind criterile de calificare/selecţie precum şi criteriul de 
atribuire. Documentaţiile au fost trimise spre verificare şi validare catre ANRMAP (Agenţia 
Naţională de Monitorizare şi Reglementare a Achiziţiilor). La final au fost publicate anunţurile 
de atribuire în SEAP şi s-a întocmit dosarul achiziţiei, conform legii.  

Pentru cumpărare directă (produse şi servicii a căror valoare nu a depăşit 15.000 
euro fără TVA) au fost întocmite şi aprobate 225 de note justificative de cumpărare 
directă conform legislaţiei în vigoare şi s-au realizat 618 cumpărări directe on-line din 
SEAP, în valoare de  2.219.719,43 lei fără TVA. 

Total contracte (proceduri + cumpărări directe) on-line, 653, cu o valoare de 
5.962.314,22 lei fără TVA şi 16 contracte off-line, cu o valoare de 1.446.375,65 lei fără 
TVA. 

În urma fuziunii cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare, a fost necesar să se 
unifice cele două programe de achiziţii şi activităţile. Aceste acţiuni s-au făcut fără a bloca 
activitatea, încercând astfel să nu se creeze nemulţumiri în rândul celor care aveau nevoie 
de produse, servicii şi lucrări. De asemenea, s-au realizat şedinţe de lucru comune pentru 
optimizarea proceselor.  

O parte din personal a participat la cursuri de perfecţionare în domeniul achiziţiilor 
publice. 

 

10.4 SERVICIUL DE APROVIZIONARE 

Serviciul Aprovizionare are ca principală activitate gestionarea intrării în UTCN a 
produselor consumabile, a obiectelor de inventar de mică valoare, a mijloacelor fixe, a 
serviciilor de întreţinere constând în repararea şi întreţinerea acestor bunuri. Ca activităţi 
secundare sunt: operaţiuni necesare pentru înregistrarea şi întreţinerea patrimoniului, 
urmărirea contractelor, a recepţiei mărfurilor, relaţia cu furnizorii şi gestionarea produselor 
până la predarea către beneficiarul intern, în stare bună de funcţionare a acestora. 

Activitatea serviciului pentru 2012 s-a concretizat în urmatoarele cifre: 
 

Nr. de 
Propuneri 

angajări de 
cheltuieli 

inregistrate 

Nr. de 
poziţii 

Nr. de 
centrali-
zatoare 

Nr. de 
liste de 
investiţii 

Nr. de 
recepţii 

Nr. de 
ordonanţări 

Nr. de 
contracte 

înregistrate 

Nr. de 
comenzi 
externe 

Nr. de 
ordin de 
incepere 

Nr. acte 
constatatoare 

2585 12870 59 31 4764 3005 220 80 121 155 

 
 Din totalul contractelor semnate în anul 2012, un număr de 59 au fost întocmite de 
către  Serviciul Aprovizionare. Activitatea serviciului s-a dezvoltat prin includerea în sfera sa 
de activitate a achiziţiilor de produse alimentare pentru cantina Mărăşti şi Complexul de 

http://www.e-licitatie.ro/
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Nataţie. În urma fuziunii cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare s-au întocmit listele de 
investiţii şi necesarul de imprimate tipizate pentru acest centru universitar. 

Serviciul aprovizionare a desfăşurat activitatea de achiziţii de formulare tipizate 
pentru învatamantul superior (acte de studii, etc), precum şi legitimaţii diverse (de călătorie 
SNCFR, student, etc.). 

În anul 2012 s-a dezvoltat sistemul informatic de urmărire a lucrărilor (activităţii) în 
cadrul serviciului. A fost perfecţionată arhiva electronică pentru o căutare de date rapidă. A 
scăzut timpul de aşteptare la solicitările beneficiarilor prin modernizarea aplicaţiei server10. 
Au fost îmbunătăţite rapoartele generate de către aplicaţia serviciului în cadrul diverselor 
analize efectuate şi a crescut flexibilitatea sistemului. Prin dotarea serviciului cu o 
multifuncţională şi un scaner performant pentru documente s-au scurtat timpii de rezolvare a 
actelor necesare în derularea activităţii.  

În anul 2012 s-au actualizat procedurile de aprovizionare şi s-a implementat prima 
ediţie de proceduri de magazie. Au fost arhivate documentele serviciului aferente anilor 
2004-2010. 

În perioada 15.11.2012-31.12.2012 au fost rezolvate în proporţie de 95% un număr 
mare de propuneri de angajare a unei cheltuieli (aproximativ 550), în vederea acoperirii unei 
sume consistente alocate de conducerea universităţii pentru achiziţii de mică valoare. 

 

10.5 GARAJUL AUTO 

În anul 2012, Garajul Auto a asigurat –permanent- mijloace de transport următoarelor 
Servicii: 

- Atelierului de termopane, pentru deplasarea în teren a geamurilor, accesoriilor, 
profilelor de termopan şi a personalului care a efectuat montajul; 

- Atelierului de tâmplărie pentru transportul mobilierului la destinaţie şi a personalului 
care a efectuat montajul; 

- Serviciului Tehnic, la transportul muncitorilor în teren; 
- Cantinelor, la transportul alimentelor; 
- Bufetelor, la aprovizionare cu alimente; 
- Căminelor, pentru transportul lenjeriei murdare la spălătorie şi retur; 
- Magaziei centrale, pentru transportul materialelor către destinaţii; 
- Bibliotecilor; 
- Şcolii Doctorale; 
- Secretariatelor Facultăţilor; 
- Atelierului de multiplicare; 
- Serviciului de Aprovizionare, la transportul achiziţiilor de materiale şi produse; 
- Serviciului de Aprovizionare, la transportul documentelor către Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 
- Complexului de Nataţie, pentru transportul schimbului de lenjerie; 
- Căminului „Forestier”, pentru înlocuirea lenjeriei şi transportul echipelor Serviciului 

Tehnic de întreţinere; 
- Serviciului Social Administrativ, pentru distribuirea materialelor de igienă şi 

întreţinere; 
- Sateliţilor UTCN din: Alba-Iulia, Zalău, Satu-Mare şi Bistriţa, pentru transportul  

materialelor de întreţinere şi curăţenie precum şi a materialelor didactice;  
De asemenea, a fost asigurat transportul cadrelor didactice şi al angajaţilor UTCN la 

filiala din Baia Mare, părecum şi transportul lenjeriei de schimb la Baza didactică de 
agrement Mărişelu. 

Garajul Auto a asigurat –ocazional- mijloace de transport pentru următoarele servicii: 
- transportul cadrelor didactice la sateliţii din alte localităţi; 
- transportul cadrelor didactice şi al studenţilor, la diverse activităţi didactice, culturale 

şi de altă natură, în ţară şi în străinatate; 
- transportul banilor de la casieriile UTCN la bănci şi trezorerie; 
- transportul de valori şi acte, pe perioada examenelor de admitere; 
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- eliberarea spaţiilor verzi de deşeurile şi materialele rezultate din construcţii; 
- transportul mobilierului şi al materialelor rezultate din casări; 
- transportul personalului, pe perioada cazărilor; 
- transportul materialului dendrologic folosit la amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiilor 

verzi ale UTCN. 
 

10.6 SERVICIUL SOCIAL CĂMINE-CANTINE 

Una dintre principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului a fost aceea de 
cazare a studenţilor în căminele UTCN din Cluj-Napoca. Pe parcursul anului universitar în 
curs au fost cazaţi : 

Nr. crt. Căminul Număr studenţi cazaţi 

1 Cămin 2 “Observator” 618 

2 Cămin 3 “Observator” 596 

3 Cămin 4 “Observator” 614 

4 Cămin 5 “Observator” 614 

5 Cămin 7 “Observator” 614 

6 Cămin 1F “Mărăşti” 866 

7 Cămin 2B “Mărăşti” 920 

     TOTAL 4842 

Căminele din Complexul Studenţesc „Observator” au fost reabilitate şi mansardate, 
astfel încât fiecare cameră are acum grup sanitar propriu. Prin mansardare s-a suplimentat 
numărul locurilor de cazare cu 140 locuri şi cu câte o sală de lectură, în fiecare cămin. În 
acelaşi complex studenţesc a fost dat în folosinţă un teren sintetic de sport cu instalaţii de 
nocturnă, au fost înlocuite băncile de pe alei, suplimentându-se numărul lor şi s-a 
reglementat problema parcării din faţa Cantinei. 

În caminul I F Mărăşti s-au efectuat lucrări de reabilitare şi modernizare pe 7 coloane 
(din 12). La ambele cămine din „Mărăşti” au fost înlocuite lifturile şi toate uşile, montându-se 
uşi termopan. 

În toate căminele UTCN au fost înlocuite toate paturile vechi cu paturi noi, din lemn. 
Cazarmamentul şi lenjeria au fost înlocuite şi sunt acum în stare foarte bună. De asemenea, 
au fost înlocuite plitele pe gaz din oficii cu plite electrice, evitându-se astfel riscurile utilizării 
aragazelor. 

Toate sălile de lectură din cămine sunt dotate cu mobilier adecvat şi în fiecare 
cameră din cămine există Internet. Toate căminele sunt dotate cu instalaţii de supraveghere 
cu camere video, acestea contribuind la reducerea numărului de furturi şi de evenimentele 
nedorite din cămine. 

Cantinele şi bufetele au fost dotate cu utilaje de bucătărie moderne, cu veselă de 
calitate. Au fost diversificate meniurile de la cantină, răspunzând cererii studenţilor. 

În ceea ce priveşte Centrul Universitar Nord din Baia Mare, cazarea studenţilor se 
face în cele 3 cămine care dispun in total de 645 de locuri, studenţii fiind cazaţi câte doi în 
camere cu grup social propriu sau în camere de câte 4 locuri. 

Căminele dispun la fiecare palier de oficiu pentru prepararea hranei dotate cu: 
aragaz, frigider, cuptor cu microunde şi maşină de spălat haine. De asemenea, cele 3 
cămine studenţeşti sunt racordate la Internet şi la televiziunea prin cablu. 

Situaţia locurilor în cele 3 cămine este următoarea: 
- cămin 1    - 132 locuri 
- cămin 2    - 325 locuri 
- cămin 3    - 188 locuri, 

astfel încât se asigură un număr total de 645 locuri de cazare. 
La cantina CUNBM se poate servi masa pentru 600 de persoane, în 3 serii de câte 

200 locuri. 
Activităţile sportive se desfăşoară în sala de sport (ce are o suprafaţă de joc de 800 

m2 şi o tribună cu 153 de locuri) şi terenurile de sport din str. V. Babeş 62A (trei terenuri de 
tenis de câmp, unul de volei şi unul de baschet). 
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10.7 COMPLEXUL DE NATAŢIE 

Pe parcursul anului 2012, în cadrul Complexului de Nataţie au fost desfăşurate 
următoarele activităţi;  

1. Înot pentru public (înot de agrement şi relaxare; cursuri de iniţiere înot, pentru 
copii şi adulţi); 

2. Ore didactice de educaţie fizică şi sport, pentru studenţii UTCN; 
3. Sport de performanţă (înot şi polo); 
4. Activităţi sportive desfaşurate în Sala Multifuncţională (ex: karate, shutokan, 

aikido, forta, etc., desfăşurate de Clubul Sportiv Politehnica); 
5. Competiţii sportive (ex. meciuri polo - Clubul Politehnica; concursuri de înot); 
6. Cazare la Casa de Oaspeţi a UTCN; 
7. Activităţi comerciale desfaşurate prin bufetul din incinta Complexului. 

 
1. Înot pentru public – prin caseria bazinului au fost încasări de 902.871 lei (reprezentând: 

bilete, abonamente, taxecursuri iniţiere înot).  
Există un număr de circa 350 angajati UTCN (cu membrii de familie) precum şi 
pensionarii UTCN, care beneficiază de tarife preferenţiale. Pentru aceştia, sunt reţinuti 
lunar, pe stat de plată, aproximativ 5.000 lei/lună (aproximativ 60.000 lei/an).  
Pe timp de vară a fost deschis bazinul exterior pentru public (în regim de ştrand). 
Numărul de clienţi în sezonul estival este de aproximativ 500 persoane/zi, ajungându-se 
până la 1.000  de persoane în zilele de weekend. 

2. De luni până vineri, în intervalul orar 8-13, în cadrul Complexului se desfăşoară ore 
didactice cu studenţi ai UTCN; adică, ore de educaţie fizică şi sport (înot şi aerobic). 
Numărul studenţilor este de aproximativ 1.680 studenti /an; (863 studenţi la bazin şi 818 
studente la aerobic). Pentru aceşti studenţi, Complexul de Nataţie ar trebui să fi încasat 
235.990 lei, ca şi contravaloare a orelor didactice (108.200 în semestrul I şi 127.790 în 
semestrul II). 

3. Pentru practicarea sportului de performanţă, Complexul de Nataţie al UTCN a avut 
încheiate contracte cu următoarele cluburi: CSM Cluj, CSS Viitorul, AJNPM şi AQUA 01. 
Din contractele încheiate cu aceste cluburi, s-a încasat suma de 262.456 lei. 

4. De luni până vineri, între orele 16.30-20.30 şi de luni până duminică, între 9.30–11.00, 
Clubul Sportiv “Politehnica” şi-a desfăşurat în Sala Multifuncţională antrenamentele 
secţiilor specifice.  

5. Competiţiile sportive organizate au fost –în principal- meciuri ale echipei de polo a 
Clubului Sportiv “Politehnica”. 
Încasările ocazionale, reprezentate de închirieri ale bazinului, închirieri de culoare către 
alte cluburi, turnee de polo şi competiţii de înot) au reprezentat în anul 2012 suma de 
33.215 lei. 

6. La Casa de Oaspeţi de la  Complexul de Nataţie al UTCN au fost cazate în anul 2012 
aproximativ 300 persoane. Pentru serviciile oferite, suma încasată a fost de 29.263 lei. 

7. Bufetul de incintă al Complexului de Natatie a funcţionat în perioada 23.06.2012-
02.09.2012, comercializând produse alimentare şi băuturi răcoritoare. Încasările au 
reprezentat 110.404,50 lei. 

Concluzionând, situaţia financiară a Complexului de nataţie este următoarea: 
  - încasări 2012:  aproximativ 1.693.021,36 lei. 

- plăţi 2012:  aproximativ 1.411.868,22 lei, din care: 
- salarii   : 453.358,00 lei 
- utilităţi  : 605.826,93 lei 
- materiale şi servicii : 213.105,11 lei 
- TVA de plată  : 139.578,18 lei 

În plan financiar, după ce la finele anului 2011 Complexul de Natatie avea un 
bilanţ negativ (-94.398,10 lei), la finele anului 2012 acesta a fost unul pozitiv: 
+281.153,14 lei. 
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11. EDUCAȚIA CONTINUĂ, COLABORAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
 
11. 1. EDUCAȚIA CONTINUĂ 
 
Dezvoltarea DECIDFR 
A fost organizat și introdus în Organigrama UTCN Departamentul pentru Educație 

Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR), prin fuziunea fostului 
Departament pentru Educație Continuă și Studii Academice Postuniversitare (DECSAP) şi a 
Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 
(DIDIFR). Prin Hotărârea Senatului Universitar Nr. 51/19.09.2012 a fost aprobat 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului pentru Educație Continuă, 
Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, propus de Consiliul de Administrație în urma 
ședinței din 11.09.2012. DECIDFR din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca are ca 
scop organizarea şi derularea de activităţi de formare profesională continuă, în domenii de 
actualitate ale cunoașterii tehnice și științifice. 

Principala misiune a Departamentului este organizarea și derularea programelor de 
studii postuniversitare precum și a altor programe de studii care nu se regăsesc în categoria 
programelor din sistemul Bologna. 

Activitatea desfăşurată în cadrul DECIDFR are un caracter aparte faţă de celelalte 
structuri ale UTCN, deosebindu-se prin: programe postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă, exclusiv cu taxă; structură managerială proprie; un număr mare de 
activităţi didactice cu caracter diferit, în funcţie de tipul şi domeniul programului, orientate pe 
cererea pieţei; participarea unui număr mare de cadre didactice din UTCN sau asociate; 
colaborarea directă cu toate facultăţile dinUTCN.; contabilitate separată.  

În perioada începută în septembrie 2012 s-au derulat următoarele acțiuni majore: 

 refacerea site-ului departamentului, care în noua versiune accesează baza de date 
cu programele postuniversitare în derulare; 

 elaborarea de proceduri specifice pentru inițierea de noi programe postuniversitare 
(cu template-uri incluse in site); 

 elaborarea de proceduri pentru transferul către DECIDFR a informațiilor legate de 
programele de formare care se derulează în alte departamente și se finalizează prin 
acordarea de Certificate de atestare a competentelor profesionale;  

 realizarea modelului pentru Atestatele de absolvire și a curriculei aferente, eliberate 
de către UTCN;  

 refacerea bazei de date a departamentului (activitate in derulare). 
În anul 2012, în urma desfăşurării programelor din cadrul DECIDFR (DECSAP) au 

fost încasaţi 428.044 lei, o sumă mult inferioară celei din 2011, de 690.302 lei. Motivul 
acestei diferenţe constă în primul rând în modificările legislative referitoare la educaţia 
continuă, care au făcut ca partea formală a autorizării programelor să fie mult întârziată. Pe 
de altă parte, prin prevederile Legii educaţiei naţionale, programele de formare continuă se 
pot desfăşura şi în alte structuri ale universităţii iar foarte multe astfel de programe s-au 
organizat în cadrul proiectelor POS DRU. Chiar în aceste condiţii, o mai bună colectare a 
regiei pentru programele desfăşurate prin DECIDFR a făcut ca încasările din regii să se 
cifreze la suma de 58.016 lei, cu 564 lei mai mult față de anul 2011.  

 
Dezvoltarea bazei de programe de educaţie continuă, învăţământ la distanţă şi 
învăţământ cu frecvenţă redusă 
 
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 
S-a continuat dezvoltarea programelor postuniversitare de tradiție, care se derulează 

cu succes încă de la începerea acestui tip de activitate în UTCN. Aceste programe au fost 
readaptate, conform cerințelor legislative în vigoare, fiind în corelație cu RNCIS și COR, 
pentru o inserție mai rapidă a absolvenților pe piața muncii: Informatică aplicată și 
programare; Aplicații pentru birotică și Internet; Complemente de programare; Crearea și 
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exploatarea bazelor de date relaționale; Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru www; 
Programarea interfețelor utilizator; Proiectare asistată de calculator; Fabricație asistată de 
calculator; CISCO - Electronică şi Telecomunicaţii; CISCO - Securitatea rețelelor; CISCO - 
Comunicații unificate în Internet; Managementul situațiilor de urgență și a resurselor locale 
(CUNMB);  Evaluator al riscurilor de accidentare și sănătate în muncă (CUNMB); 
Managementul proiectelor cu finanțare națională și internațională (CUNMB); Coordonator în 
materie de securitate și sănătate pe șantiere temporare sau mobile (CUNMB). 

Ca răspuns la solicitările directe ale unor agenți economici sau ale unor organisme de 
reglementare au fost dezvoltate cursurile: Elaborarea bilanțurilor electroenergetice; 
Elaborarea bilanțurilor termoenergetice; Manageri energetici; Pregătire teoretică în domeniul 
instalaţiilor electrice. 

Programele „Managementul Afacerilor Pentru Antreprenori în Domeniul Dezvoltării 
Durabile” - curs postuniversitar de specializare, respectiv „Informatică Aplicată și Programare” 
- Școală de Studii Academice Postuniversitare, dezvoltate conform Legii Învăţământului nr. 
84/1995, își încheie activitatea odată cu terminarea actualului an 2 de studiu. 

Pentru anul universitar 2012-2013 au fost propuse următoarele programe noi: 
„Competitivitate și inovare - Firme, clustere şi dezvoltare economică”; „Testarea aplicațiilor 
software”; „Controlul și evaluarea poluării sonore”; „Dezvoltarea de aplicații folosind 
tehnologii ORACLE”; „Prelucrarea fotografiei digitale”; „Metodica predării informaticii”. 

 

Educaţie la distanţă (ID) 
Programele de formare derulate sub forma învățământului la distanță se desfășoară 

prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice care permit 
realizarea de activități de formare și testare online. În cadrul DECIDFR s-au derulat sub 
această formă cursurile Școlii academice postuniversitare ”Informatică aplicată și 
programare” (program în lichidare). În prezent, cadrul legislativ permite organizarea doar a 
programelor de licenţă la forma de învăţământ la distanţă. Această formă este mai greu 
adaptabilă pentru programele de studiu în inginerie, unde activitatea directă, în laborator, 
este o condiţie de bază în pregătire.  

Educaţie cu frecvență redusă (IFR) 
Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învățământ, 

având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la 
distanță. IFR se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de 
învățământ al cursurilor de zi. În această categorie trebuie menționat deocamdată doar 
programul de licență Management derulat în cadrul Facultății de Științe a Centrului 
Universitar Nord din Baia Mare. Totodată, în cadrul proiectului eSTART – se deruleaza 
programul pilot de masterat (în curs de acreditare) „Tehnologii, Sisteme și aplicații pentru e – 
Activități”. 

Programe derulate în cadrul proiectelor POS DRU 
În anul 2012 au continuat proiectele desfășurate în cadrul Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Dintre acestea: 
POSDRU/87/1.3/S/60891 - Proiectul “Şcoală universitară de formare iniţială şi 

continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi 
inginereşti” DidaTec are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de educaţie şi formare 
din învăţământul universitar tehnic (ştiinţe inginereşti) prin realizarea unui program complet şi 
unitar (abordare naţională) de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, axat pe 
integrarea tehnicilor interactive de predare-învăţare şi a TIC in rândul competenţelor, ca 
punct cheie pentru un „învăţământ relevant şi receptiv la nevoile specifice ale economiei”.  

În anul 2012, în cadrul Centrului de Pregătire a Cadrelor Didactice în Tehnologii 
Informaţionale Moderne (CPCDTIM) - au demarat cele 2 componente ale proiectului: 
Program de formare  - 300 de participanți (61 din UTCN); Program de mentorat – 50 mentori 
și 200 debutanți (14 mentori și 56 debutanți – UTCN). www.didatec.utcluj.ro  

http://www.didatec.utcluj.ro/
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POSDRU/86/1.2/S/54956 - eSTART - “Program multi-regional de studii masterale în 
domeniul eActivităţi”. Proiectul are ca obiectiv general crearea de noi oportunităţi de învăţare, 
formare şi perfecţionare la nivel de masterat având la bază o abordare multi-regională prin 
dezvoltarea unui program de studiu axat pe utilizarea noilor tehnologii TIC şi a abordărilor 
inovative din domeniu (medii colaborative) în procesul de organizare, predare şi funcţionare, 
în concordanţă cu procesul Bologna. Programul este pilotat în vederea formării de 
profesionişti în domeniul utilizării, realizării, implementării şi dezvoltării e-serviciilor, e-
activităţilor, e-aplicaţiilor precum şi a platformelor şi tehnologiilor aferente. În cadrul 
proiectului s-au făcut demersurile pentru introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din 
România (COR) a patru ocupaţii, specifice domeniului eActivităţi, considerate ca fiind cu cel 
mai mare potenţial de creştere pe piaţa forţei de muncă. Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi-a dat acordul în data de 22.12.2011 pentru includerea în COR în cadrul 
Grupei de bază 2513 “Proiectanţi de sisteme web şi multimedia” a următoarelor ocupaţii, cu 
codurile COR: Specialist în e-Afaceri – 251301; Specialist în e-Guvernare – 251302; 
Specialist în e-Media – 251303; Specialist în e-Sănătate – 251304. Memoriile justificative 
pentru includerea în COR a ocupaţiilor au fost avizate în prealabil de Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Începând cu luna octombrie 2011 se derulează 
prima etapă de pilotare a programului, cu un număr de 100 de studenți (25 de studenți la 
UTCN). Etapa a 2-a de pilotare a început în luna octombrie 2012, tot cu un număr de 100 de 
studenți (25 de studenți la UTCN). www.estart.utcluj.ro  

POSDRU/92/3.1/S/50933 – „Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului in 
Domeniul Dezvoltarii Durabile”. Programele postuniversitare  oferite prin Centrul pentru 
Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile sunt concepute în vederea 
sprijinirii inițierii de noi afaceri în domeniul dezvoltării durabile. Programul are ca obiectiv 
general sprijinirea iniţierii de noi afaceri în domeniul amintit, prin includerea într-un mediu de 
formare profesională ce vizează dobândirea de competențe în domeniul consultanţei pentru 
dezvoltarea unei afaceri. Prin intermediul acestui proiect au fost formați în anul 2012 un 
număr de 1123 cursanți. 

POSDRU/87/1.3/S/64069 FlexFORM – „Program de formare profesionala flexibila pe 
platforme mecatronice”, derulat prin  Departamentul Mecatronică şi Dinamica Maşinilor,  a 
condus la formarea, numai în anul 2012, a unui număr de 90 de cursanți.  

POSDRU/87/1.3/S/64234 – „Practica in Licee” a contribuit la formarea, în anul 2012, 
a unui număr de 819 cursanți. 

 
11.2 COLABORAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
În condiţiile în care finanţarea bugetară pe programe de cercetare este tot mai redusă, 

dezvoltarea şi potenţarea relaţiilor de colaborare cu mediul economic, în special cel industrial, 
a devenit esenţială pentru susţinerea activităţii universităţii. Angajabilitatea absolvenţilor este, 
de asemenea, influenţată direct de modul în care studenţii interacţionează cu firmele 
industriale pe perioada practicii sau de modul în care programele de învăţământ sunt calate 
pe necesarul angajatorilor. UTCN a fost şi este, în acelaşi timp, parte activă în viaţa societăţii 
din Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar şi din întreaga regiune. 

 
Colaborarea cu mediul economic 
Proiectul de dezvoltare a relaţiilor cu mediul economic, demarat la nivel instituţional în 

anul 2005, a continuat și în anul 2012 şi a adus un plus prin creşterea ofertelor de colaborare 
transmise prin canalele specifice.  

Ca nod al reţelei Enterprise Europe Network, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
aparţine reţelei de aproximativ 600 de organizaţii specializate în sprijinirea întreprinderilor, 
reţea prezentă în 45 de ţări. Firmele din regiune au fost sprijinite să-şi găsească, prin 
intermediul reţelei, furnizori, distribuitori, parteneri de încredere, scheme de finanţare, licitaţii 
de proiecte, tehnologii şi să-şi promoveze ofertele de noi produse sau tehnologii. Pe 
parcursul anului 2012 s-au derulat mai multe workshop-uri adresate mediului economic, 
unele iniţiate la nivel de facultăţi, altele organizate în cadrul unor proiecte derulate de diferite 
echipe din UTCN. În anul 2012 oferta înspre mediul socio-economic s-a actualizat, având loc 

http://www.estart.utcluj.ro/
http://cpaddd.utcluj.ro/formare-profesionala/
http://cpaddd.utcluj.ro/formare-profesionala/
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și o schimbare de paradigmă la nivel instituţional, de la o ofertare reactivă la o ofertare pro-
activă.  

Un exemplu este proiectul pilot desfășurat în zona economică Satu Mare, în cadrul 
căruia s-a realizat o sondare a necesităților companiilor, indiferent de mărime, în vederea 
stabilirii ofertei personalizate cu care le poate veni UTCN în întâmpinare. S-a realizat o 
sondare integrată, pe coordonatele educație – cercetare / dezvoltare – servicii, astfel încât să 
se atingă rezultate multiple: atragerea de fonduri extrabugetare prin contractele de cercetare 
– dezvoltare sau prin programe personalizate de formare continuă, dezvoltarea bazei 
didactice la extensiile UTCN (în acest caz Satu Mare), participarea UTCN ca membru activ la 
dezvoltarea locală și regională. În aceste condiții, oferta pro-activă a UTCN către mediul 
economic este direct legată de comunitățile locale și regionale. Analiza a ținut cont de profilul 
și de contextul managerial al companiilor – firme mici sau mari, independente sau făcând 
parte din concernuri. Din răspunsurile detaliate ale unui număr de 13 firme reprezentative din 
Satu Mare și din împrejurimi, respectiv a două organizații industriale, s-au desprins o serie 
de concluzii generale și particularizări care vor permite dezvoltarea pachetelor personalizate 
de servicii cu care UTCN se va prezenta companiilor. Firmele și organizațiile cuprinse în 
acest studiu au fost: S.C. AMBO Software S.R.L.; Anvis Rom S.R.L.; Automatic Control 
S.R.L.; S.C. Autonova S.A.; DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL; S.C. MPL 
Engineering S.R.L.; S.C. Polipol Mobila S.R.L.; S.C. Poszet S.R.L.; S.C. Mastro Form S.R.L.; 
S.C. Technosam S.R.L.; S.C. Rosendahl Industrial Services S.R.L.; S.C. UNIO S.A.; S.C. 
ZOLLNER Electronic S.R.L., alături de AEGR DRW Satu Mare, cu care UTCN are un acord 
de parteneriat, și de Asociaţia Camera Meşteşugarilor. Dintre concluziile generale se 
remarcă nevoia acută a firmelor pentru ingineri care să înţeleagă mediul industrial, care să 
aibă dezvoltat simţul practic, aplicativ, care să poată coordona realizarea efectivă a 
aplicaţiilor inginereşti conform nivelului de complexitate al tehnologiilor actuale. De 
asemenea, specialiștii UTCN sunt chemați să furnizeze idei de dezvoltare a firmelor sau 
chiar a unor noi activități industriale, în măsura în care va exista și personalul calificat, 
respectiv de a participa împreună la proiecte pe fonduri europene. În ceea ce privește 
răspunsul personalizat pe firme, au rezultat mai multe concluzii. Astfel, necesarul de ingineri 
acoperă un spectru foarte larg de specializări: software, inginerie industrială, electronică 
aplicată, electrotehnică, energetică, automatică, turnătorie, inginerie mecanică – proiectare 
CAD, instalații, roboți industriali, mașini-unelte, etc. Au fost, de asemenea, indicate și zonele 
de interes prioritar al firmelor în cadrul specializărilor menționate, astfel încât să se poată 
interveni la nivelul programelor de studiu sau să se poată propune cursuri de educație 
continuă pentru angajați. Mai mult, unele dintre firmele cuprinse în studiu doresc să se 
implice prin asigurarea unor lucrări de laborator, prin participarea la examenele de licenţă şi 
premierea celor mai bune lucrări, respectiv prin premierea celor mai merituoşi studenţi. Una 
dintre companii (Zollner) solicită o persoană de contact permanent din Departamentul de 
Electronică Aplicată pentru legătura UTCN cu campusul din Germania şi care să 
intermedieze mobilităţile studenţilor în Germania, sprijinirea UTCN cu dotări, etc. Ca 
rezultate imediate, s-a convenit organizarea un seminar pe teme tehnico-științifice în cadrul 
căruia să se întâlnească specialiștii din UTCN și din mediul industrial, precum și demararea 
unui program de formare profesională continuă în domeniul hidro-pneumaticii, de care vor 
beneficia angajaţi ai firmelor UNIO, Technosam, Automatic Control, Electrolux, Dräxlmaier, 
Autonova, etc. Lista de programe de formare profesională continuă solicitate este mult mai 
largă, urmând să se alcătuiască o ofertă: Fabricaţie asistată; Element finit; Ingineria calităţii; 
Proiectare asistată de calculator pentru subansamble/agregate; Roboţi industriali; Softuri de 
proiectare pentru automatizări industriale. 

UTCN este partener în iniţiativa de constituire, în cadrul Strategiei Dunării, a Centrului 
Dunărean de Transfer Tehnologic (DTC), care va asigura transferul de tehnologie şi „know-
how” dintre cercetare – universităţi şi industrie în ţările dunărene, iniţiativă care a debutat la 
sfârşitul anului 2012.  

  O prioritate a relațiilor cu mediul economic o reprezintă adaptarea programelor de 
învățământ la cerințele firmelor, astfel încât absolvenții să își clădească mult mai eficient 
drumul profesional. În această idee, în anul 2012 au fost abordate două metode: 
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- Dotarea laboratoarelor didactice cu echipamente de ultimă generație, care se 
regăsesc în companiile de top. Exemple – Laboratorul Siemens din cadrul Facultății 
de Automatică și Calculatoare, dotat în anul 2012 cu echipamente în valoare de 
aproximativ 100.000 EUR și care, datorită nivelului tehnic unic în Romania, se va 
constitui inclusiv în bază de pregătire pentru specialiștii firmei; Laboratorul National 
Instruments din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare inaugurat în 22 mai în 
prezenţa oficialilor de rang înalt ai companiei.  

- Integrarea cadrelor didactice în proiecte ale companiilor, astfel încât să câștige o 
experiență industrială relevantă, de ultimă oră, menită să îmbunătățească prestația la 
orele de curs și programele analitice ale disciplinelor. În acest sens, este în derulare 
un program de internship pentru cadrele didactice în Emerson Cluj-Napoca. În data 
de 22 iunie s-a desfăşurat o vizită la Emerson Cluj a Consiliului de Administraţie al 
UTCN, care a avut drept scop, între altele, lansarea propunerii programului de 
internship.Au fost lansate de către companie un număr de 10 teme de proiect, alături 
de grupurile în care să se desfășoare activitatea. Facultățile au propus participanții – 
cadre didactice iar selecția finală a fost făcută în sensul favorizării participării cadrelor 
didactice tinere, în formare. 
În vederea stabilirii de noi direcții de colaborare, UTCN a fost vizitată în anul 2012 de 

importante delegații ale unor companii industriale de top: Siemens (26.01 şi 26.10), 
DeLonghi (15.02), Hamilton (22.02), reprezentanţi ai Concernului Emerson (11.05, 31.05), 
National Instruments (21.05), precum şi de o numeroasă delegaţie a Asociaţiei Economice 
Germano-Române din Satu-Mare (20.09). De asemenea, UTCN a fost vizitată de firme 
activând în zona de networking industrial, cum sunt Swiss CEE (22.02) sau Fundația 
Steinbeis (15.06 şi 18.06). De asemenea, Fundația Renault a efectuat o vizită la nivel înalt, 
pentru cunoaştere şi promovare reciprocă (29.06).  

În data de 18 octombrie, în urma unei vizite a unui grup de oficiali de la DB Netze, a 
fost semnat un protocol de colaborare care prevede oferirea de burse de practică pentru 
studenţii Facultăţilor de Construcţii şi Inginerie Electrică, program care este activ. De 
asemenea, este de mare importanță faptul că UTCN a fost integrat în grupul – țintă al 
„European Engineering Graduate Recruitment Program”, demarat de Emerson Corporate, 
program în cadrul căruia vor fi susținute atât dotări ale laboratoarelor didactice, cât și stagii 
de practică ale studenților în firme ale concernului.  

Susținerea și întărirea filierei cu predare în limba germană de la Facultatea de 
Construcții de Mașini este, de asemenea, o cale de dezvoltare a relațiilor cu firme germane. 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare a fost, şi în anul 2012, un partener activ al 
mediului economic din zonă. CUNBM este membru fondator al Institutului Regional de 
Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic, Regiunea de Nord-Vest. De asemenea, a stabilit 
parteneriate permanente active cu următoarele organizaţii:  

- Fundaţia CDIMM Maramureş, parteneriat in baza căruia s-au continuat activităţi 
colaborative pentru practica studenţilor, pentru coordonarea la lucrările de licenţă 
şi promovarea studenţilor în IMM-urile judeţului Maramureş; 

- S.C. ADISS S.A., parteneriat în baza căruia s-au dezvoltat relaţii contractuale în 
domeniul cercetării competitive şi precompetitive pe termen lung. În acest an au 
fost dezvoltate mai multe contracte în domeniul firmei; 

- S.C. Ramira, parteneriat în baza căruia s-au dezvoltat relaţii contractuale în 
domeniul cercetării competitive şi precompetitive. A susţinut şi susţine 
dezvoltarea cercetărilor în domeniul doctoratelor în Inginerie Mecanică; 

- S.C. IMI S.A., parteneriat în baza căruia s-au dezvoltat relaţii contractuale în 
domeniul cercetării şi managementului. Au fost iniţiate şi susţineri de studenţi cu 
probleme sociale prin încadrarea acestora pe perioada practicii; 

- S.C. UAC SRL Dumbrăviţa, parteneriat în baza căruia s-au dezvoltat relaţii 
contractuale de cercetare şi de practică cu studenţii, precum şi preluare de 
absolvenţi pentru activitatea firmei; 
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- S.C. Moeler S.A. parteneriat în baza căruia s-au dezvoltat relaţii contractuale de 
cercetare şi de practică cu studenţii; 

- S.C. Electrosistem S.A., S.C. Elevatol S.A., URBIS S.A, SFEE Electrica Baia 
Mare, Transelectrica Cluj-Napoca, Salina Ocna-Dej, Triaj locomotive  Dej, Triaj 
locomotive Jibou – protocoale de parteneriat; 

- S.C. EMSENS SRL Baia Mare- relaţii parteneriale care s-au dezvoltat prin 
contracte de cercetare şi prin asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţi; 

- S.C. Electromara SRL - relaţii parteneriale care s-au dezvoltat într-un contract de 
cercetare; 

- S.C. TAPARO SRL Tîrgu Lǎpuş – parteneriat în baza cǎruia s-au dezvoltat relaţii 
contractuale de cercetare şi practicǎ cu studenţii, precum si preluare de 
absolvenţi pentru activitatea firmei; 

- S.C. ALMETECH SRL IAŞI – protocol de parteneriat. 
 

Colaborarea cu administrația locală 
UTCN este implicată activ în viața comunității locale din Cluj-Napoca și Baia Mare, 

dar și în centrele unde se găsesc cele 4 extensii. În urma procesului de regionalizare, 
indiferent de aria administrativă finală  a regiunii, UTCN va fi singura universitate cu acest 
profil din aceasta, motiv pentru care și administrația locală, în directă legătură cu mediul 
economic, va avea nevoie de suportul major din partea universității. În acest sens, la 
propunerea comunității locale, UTCN și Primăria Satu Mare au inițiat proiectul de înființare a 
„Centrului pentru Formare Profesională Continuă”, la care vor fi invitate să participe și 
organizațiile mediului industrial din regiune. Centrul va avea ca destinație perfecționarea / 
recalificarea personalului din întreprinderile regiunii, respectiv reconversia profesională a 
persoanelor cu dificultăți de inserție pe piața forței de muncă. Vor fi propuse domenii și 
cursuri care să asigure necesarul de specialiști pentru firmele existente sau pentru 
deschiderea unor noi capacități de producție, în directă corelație cu necesitățile de moment 
și de perspectivă ale pieții din regiune. Prin dotările de care va dispune acest Centru vor 
putea fi susținute și activități de laborator ale specializărilor Extensiei Universitare Satu Mare. 
Din punctul de vedere al UTCN, acesta este un proiect – pilot care va trebui extins cel puțin 
în celelalte centre unde se găsesc extensii ale UTCN.       

UTCN este prezentă, prin reprezentanți, și se implică activ în asociațiile și comitetele 
de sprijin și organizare a acțiunilor de mare anvergură ale comunității clujene: „Cluj – 
Capitală Culturală Europeană” și „Cluj – Capitală Europeană a Tineretului 2015”. De 
asemenea, UTCN participă, prin specialiști desemnați, în comisii de specialitate ale Primăriei 
Cluj-Napoca, de exemplu cea pentru introducerea energiilor regenerabile sau cea pentru 
urbanism, precum şi în grupurile de lucru ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest. 

CUNBM a fost şi este implicat în toate activităţile coordonate de Agenţia de 
Dezvoltare Regională Transilvania de Nord. Astfel, CUNBM este reprezentat în „Comitetul 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord-Vest”, înfiinţat în vederea asigurării 
cadrului institutional necesar implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
având ca principale atribuţii evaluarea gradului în care proiectele pot contribui la atingerea 
obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum si corelarea, la nivel regional, a 
proiectelor finantate din fonduri publice. 

Prin activitățile devenite de tradiție și deschise spre întreaga comunitate a Clujului, 
Clubul Cultural Studențesc a devenit o prezență obișnuită a vieții culturale a orașului. Dintre 
evenimentele organizate în și pentru comunitatea locală de către Clubul Cultural în anul 
2012 se pot aminti: Primăvara studențească, Ritmuri studențești, Ritmic de mai, participarea 
la Serbările Transilvane și la Zilele Clujului, primirea a două grupuri folclorice din Europa, 
Festivalul de teatru amator - ediția a V-a, deschiderea anului cultural universitar, Autumnalia, 
participarea la Spectacolul dedicat Zilei Naționale a României, Festivalul cetelor de 
colindători „Colind Iancului” și multe altele.  
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Colaborarea cu mediul universitar 
UTCN a deţinut, în perioada iunie – decembrie 2012, preşedinţia Uniunii 

Universităţilor Clujene (UUC). Cu această ocazie a susţinut şi întreprins demersuri pentru 
agregarea de facto a mediului universitar clujean, creîndu-se, astfel, un partener puternic de 
dialog pentru autorităţi şi crescând forţa de impact a universităţilor în societate. În acest 
context s-au desfăşurat mai multe întâlniri ale Consiliului Rectorilor UUC (12.06, 28.06, 
11.10) şi multiple întâlniri coordonate de UTCN ale grupurilor de lucru constituite la nivelul 
UUC: comisia pentru revizuirea Statutului UUC, comisia pentru site-ul UUC, precum şi 
întâlniri ale prorectorilor omologi pentru dezvoltarea de programe comune. Cu o astfel de 
ocazie a fost lansat un program susţinut de UTCN, UBB, UMF şi USAMV în vederea 
conjugării eforturilor echipelor de cercetare care activează în domeniul nano-bio-medical. În 
urma activităţii coordonate în grupurile de lucru, Adunarea Generală a UUC din 14.11 a 
adoptat un Act Adiţional la Statutul UUC, act care asigură practic întreg cadrul de 
desfăşurare a activităţii Uniunii în condiţiile legislative actuale. Cu aceeaşi ocazie a fost 
aprobată şi structura noului site, precum şi noua siglă a UUC. 
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12. RELAŢII INTERNAŢIONALE, IMAGINE ŞI COMUNICARE 
 
12.1 RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 
Structurile UTCN care au ca obiect gestionarea relațiilor internaționale au fost 

reorganizate, astfel încât în prezent funcționează, cu o organigramă nouă, Biroul pentru 
Relații Internaționale (BRI), cu un oficiu la CUNBM, și Biroul pentru Programe Comunitare 
(BPC). Pentru creșterea eficienței celor două structuri, a fost complet refăcut site-ul 
(http://bri.utcluj.ro). Din momentul în care Universitatea de Nord din Baia Mare a fuzionat prin 
absorbţie cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, fostul birou de relaţii internaţionale al 
UNBM, devenit oficiu în subordinea BRI UTCN, a adoptat toate procedurile şi metodologiile 
care reglementează activităţile în acest domeniu. 

 
Studenți străini 
A) studenți străini de origine română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: 

 
 LICENŢĂ MASTER 

Bursă Cont propriu Bursă Cont propriu 

Non-valutar Valutar Lei Non-valutar Valutar Lei 

Cluj-Napoca 66 127 6 19 6 7 0 0 

CUN Baia Mare 11 17   2    

TOTAL UTCN 77 144 6 19 8 7 0 0 

 
B) studenți străini (alții decât la punctul A): 

 
 LICENŢĂ MASTER 

Bursă Cont propriu Bursă Cont propriu 

Non-valutar Valutar Lei Non-valutar Valutar Lei 

 UTCN 1 1 6 0 0 0 0 2 

 
Majoritatea studenţilor străini de la Cluj-Napoca provin de la Facultatea de Construcţii, 

urmată de Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 
respectiv Mecanică. La CUNBM,  23 sunt şcolarizaţi la Facultatea de Litere, 5 la Facultatea 
de Ştiinţe şi 2 la Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu.  

 
Acorduri bilaterale cadru 
În prezent, UTCN are 85 acorduri – cadru valide, dintre care 7 au fost semnate în 

2012, cu țări din Europa (67), America de Nord (7), America de Sud (2), Asia (8) și Australia.  
În anul 2012, UTCN a primit vizite oficiale din partea Universităţii din Pusan (11.01), 

ocazie cu care s-a şi semnat un acord instituţional, Universităţii l’Aquila (26.06), Universităţii 
Braunchweig (23 .07), Université de Lorraine (7.12). 

 
Proiecte internaționale 
UTCN a fost implicată în 2012 în 6 proiecte educaționale și în 8 proiecte de cercetare 

la nivel internațional. 
Proiecte educaţionale: „Lighting design: State of the art and new trends” (ERASMUS 

IP); „Grundtvik Minoc” (Grundtvik); „Cloud services for e-learning in Mechatronics technology” 
(Leonardo da Vinci); „Smart Home” (ERASMUS IP); „Entrepreneurship & Management for 
Science, Technology, Engineering and Mathematics” (Erasmus Mundus); „Strategic 
Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education 
Institutions” (ERASMUS). 

Proiecte internaţionale de cercetare: „EGI-Inspire – European Grid Infrastructure – 
European grid Initiative” (FP7); „Medical Devices Design in Cardiovascular Applications” 
(FP7); „Semantic models and technologies for natural computing” (bilateral România-Grecia); 
„Multi-type content repurposing and sharing in medical evaluation” (ECP); „Black Sea 

http://bri.utcluj.ro/
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catchment observation and assessment system supporting sustainable development” (ECP); 
„Implementation of ubiquitous connectivity for public transport” (FP7); „Globally recoverable 
and eco-friendly e-equipment network with distributed information service management” 
(FP7); „Research concerning theoretical development and experimental validation of 
reconfigurable Haptic interfaces for virtual reality” (Fundaţia Humboldt).  

 
Activități pe linia francofoniei 
Ca membru asociat al AUF, UTCN a desfășurat o serie de acțiuni pe linia francofoniei: 

A) Proiect REPartI-ECO - „Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des 
diplômés en Europe Centrale et Orientale”, având ca parteneri 5 instituţii din 
străinătate și 6 instituţii din România. În cadrul proiectului, în 2012 s-au desfășurat 5 
acțiuni la care au participat 19 cadre didactice și 43 studenți; 

B) Burse Eugen Ionescu - 19 aplicaţii pentru UTCN, din care 6 au fost declarate eligibile. 
C) PAI (Point d’accès à l’information) 

În prezent, numărul de baze de date este 9, din care 2 au fost adăugate în 2012: 
CAIRN și l’Harmathéque. Totuși, numărul de vizitatori este foarte mic (în medie 3 / lună), 
ceea ce impune luarea a două tipuri de măsuri: o mai bună popularizare a PAI pentru 
studenții și cadrele didactice ale UTCN, precum și atragerea de vizitatori de la celelalte 
universități din Cluj-Napoca, în special de la UMF, care are o linie de predare în limba 
franceză. 

De asemenea, UTCN a avut multiple contacte oficiale cu reprezentanţii AUF (31.05, 
6.06) şi Institut Français (6.06, 1.10). 

 
Atragerea de studenți internaționali 
Prioritatea BRI este de internaționalizare prin atragerea de studenți internaționali, 

forma de finanțare „cont propriu valutar” , în special din Asia. În acest sens au fost demarate 
în anul 2012 acțiuni de recrutare de studenți din China, pentru 7 specializări cu predare în 
limba engleză, nivel licență și masterat, respectiv una în limba română (Arhitectură). 
Conducerea universităţii a avut multiple contacte oficiale cu reprezentanţii Provinciei 
Shandong (27.07), respectiv ai Ambasadei Chinei la Bucureşti (9.08). În urma vizitei în China 
Rectorului UTCN alături de oficialii judeţului Cluj din luna octombrie, au fost semnate 
acorduri cu Guvernul Provinciei Shandong și cu Shandong University of Technology și au 
fost contactate 5 agenții locale care recrutează studenți chinezi pentru studii în străinătate. În 
paralel, a fost demarată și finalizată acțiunea de includere a Universității Tehnice din Cluj-
Napoca între universitățile care organizează anul pregătitor de limbă română, astfel încât să 
se poată extinde gama de programe de licență sau masterat la care să se poată înscrie 
studenți pe cont propriu valutar. De asemenea, au fost adaptate la nivel metodologic noile 
prevederi ale normelor legale, astfel încât să se poată asigura o mai mare eficiență și 
flexibilitate a admiterii și a procesării studenților străini pe perioada studiilor și pentru 
eliberarea actelor de studii.  

Pentru anul 2013 se intenționează inițierea de noi programe de studiu în limba 
franceză, care să se adauge masteratului existent la Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației, cu scopul atragerii de studenți din Africa de Nord. 
De asemenea, va fi întărită filiera cu predare în limba germană.  

 
Programul Erasmus 
Biroul de Programe Comunitare (BPC) coordonează și promovează programele 

finanțate de către Comisia Europeană în domeniul educației și formării profesionale, 
programe de tip Lifelong Learning (LLP) în cadrul UTCN. Domeniul principal de activitate îl 
constituie componenta Erasmus. În anul 2012 valorile pentru Centrul Cluj-Napoca al UTCN 
și CUNBM au fost tratate separat, fuziunea sub aspectul programelor comunitare devenind 
efectivă odată cu anul Erasmus 2012-2013 aflat în derulare. 

Pentru anul universitar 2011-2012, cumulat au existat peste 250 acorduri bilaterale 
Erasmus cu peste 100 de universităţi europene, cu majoritatea realizându-se schimburi de 
studenţi / personal.  Au fost selectaţi pentru mobilităţi SM (mobilități studențești) şi SP 
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(plasamente studenți) studenți de la toate nivelurile de pregătire (F, S, T). S-au realizat un 
număr de 70 mobilităţi SM la Cluj, respectiv 19 la Baia Mare, cu un număr de 390 luni 
mobilitate SM pentru Cluj si 114 pentru BM. Pentru acțiunea  SP s-au realizat 56 mobilităţi 
SP însumând 205 luni mobilitate la Cluj si respectiv 9 mobilități însumând 27 luni la BM. S-a 
înregistrat o creştere cu aprox. 20% faţă de anul academic 2010-2011. Procesul de selecţie 
s-a derulat din timp (lunile aprilie-mai ale anului universitar precedent) şi alegerea studenţilor 
s-a bazat pe performanţele lor, grad de cunoaștere a limbii străine, precum şi pe interesul 
real acordat programului. Referitor la mobilităţile TA (predare) şi ST (training staff), s-au 
înregistrat un număr de 15 mobilităţi TA însumând 66 zile de predare pentru Cluj, respectiv 9 
mobilități însumând 54 zile la BM, şi un număr de 17 mobilităţi ST cu 118 zile de formare la 
Cluj, respectiv 7 mobilități cu un total de 49 zile la BM. Se constată o ușoară descreștere a 
numărului de zile de mobilitate a personalului, dată de diminuarea bugetului alocat. S-a 
încercat încurajarea personalului de predare tânăr. 

Acţiunile de popularizare a obiectivelor programelor educaţionale europene au 
continuat şi în acest an academic, prin intermediul Punctului de informare Erasmus din 
clădirea Observator şi a Punctului de informare din sala Biroului pentru Programe 
Comunitare la Cluj - Napoca, respectiv a celui de la CUNBM dar şi prin folosirea panourilor 
de la secretariatele fiecărei facultăţi, unde au fost afişate principalele informaţii şi termene 
pentru acţiunile Erasmus. Promovarea informațiilor legate de mobilitățile Erasmus s-a făcut și 
prin pagina de web a Biroului de Programe Comunitare 
http://bri.utcluj.ro/?bri=ErasmusPrezentare care cuprinde toate informațiile necesare 
studenților care doresc să beneficieze de o astfel de mobilitate, lista acordurilor Erasmus pe 
care UTCN le are cu universitățile partenere și toate documentele necesare pentru 
desfășurarea mobilității. 

Fondurile alocate de ANPCDEFP pentru anul 2011-2012 au fost absorbite în 
întregime. Pentru Cluj – Napoca, grantul mediu Erasmus per lună-student efectiv realizat a 
fost de aproximativ 457 euro pentru mobilitate de studiu si respectiv 501 euro pentru 
plasament, nefiind necesare surse complementare de finanţare, cu excepţia surselor proprii 
de cofinanţare ale studenţilor. 

La întocmirea Contractelor financiare individuale între UTCN şi fiecare student 
Erasmus s-a respectat procedura de contractare impusă de Agenţie. Plata grantului s-a 
efectuat de către Administratorul financiar al Programului Erasmus, prin Serviciul Financiar-
Contabil al Universităţii, sub supravegherea Referentului programului. Ea s-a efectuat în 
două tranşe: un avans la plecare de 80% din suma contractată şi restul la întoarcerea din 
mobilitate, după ce studentul făcea dovada şederii şi a rezultatelor. 

Şi în anul 2011-2012 domeniile de studiu mai slab reprezentate au fost construcțiile și 
mecanica, iar destinaţiile din UE subreprezentate faţă de planificări au fost ţările saxone şi 
cele central şi est europene. 

Selecţia studenţilor din Universitate s-a desfăşurat descentralizat, la nivel de 
departamente sau facultăţi, în perioada aprilie-mai, pe baza criteriilor de eligibilitate şi 
selecţie stabilite de ANPCDEFP. Toate şedinţele de selecţie s-au finalizat prin întocmirea de 
procese verbale semnate de membrii Comisiei de Selecţie. Pentru fiecare student Erasmus 
selecţionat s-a realizat un dosar cu documentele necesare la plecare, în timpul şi la 
întoarcerea din mobilitate. Procentual, numărul de studente Erasmus este comparabil cu cel 
al studenţilor Erasmus, dându-se şanse egale fiecărui student care îndeplinea condiţiile 
pentru obţinerea grantului. 

Pentru acțiunile de predare (TA) și de training (ST) personal angajat, au fost acordate 
următoarele sume: TA: 10415 euro si ST:14979 euro. Raportând această sumă la numărul 
de granturi necesare ce reieşeau din acordurile încheiate, a rezultat un grant mediu pentru 
un flux (o mobilitate de scurtă durată) de aprox. 70 euro. Pe baza aceste sume ‚unitate’ a 
avut loc distribuirea transparentă a fondurilor TS si ST la nivel de facultăţi. Nu a fost necesar 
un proces de selecţie pentru mobilităţile TS, granturile fiind acordate direct (la nivel de 
facultate) acelor cadre didactice nominalizate în acordurile existente, care au putut combina 
mobilitatea TS cu una de monitorizare şi evaluare a studenţilor Erasmus aflaţi la 
universitatea vizitată. A rezultat un număr de  15 mobilități TA outgoing, şi un grant mediu 

http://bri.utcluj.ro/?bri=ErasmusPrezentare
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per mobilitate de aproximativ 730 euro, respectiv un număr de 22 mobilități ST și un grant 
mediu de 746 euro. Pentru persoanele plecate  la training s-a avut in vedere stimularea 
cadrelor didactice tinere, a personalului administrativ si tehnic, care prin activitatea lor 
deservesc obiectivele programului. Domeniul de studiu subreprezentat a fost şi pentru 
mobilităţile TS cel mecanic dar şi cel de automatică-calculatoare. Ţările din UE 
subreprezentate faţă de situaţia acordurilor au fost de asemenea cele saxone, nordice şi 
central europene.  

Pentru CUNBM, toţi studenţii beneficiari de granturi pentru mobilităţi SMS au primit 
aceeaşi sumă lunară, indiferent de destinaţie. Deoarece numărul de solicitări, respectiv de 
beneficiari de granturi pentru mobilităţi SMP a fost relativ redus, s-a transferat o parte din 
suma totală alocată universităţii prin contract dinspre acest tip de mobilitate spre SMS, 
pentru a putea acorda beneficiarilor de mobilităţi SMS granturi mai mari şi în acelaşi timp 
pentru a putea absorbi în totalitate fondurile alocate pentru cele două tipuri de mobilităţi de 
studenţi. Astfel, grantul lunar alocat mobilităţilor SMS a fost de aproximativ 483 euro, 
indiferent de destinaţie ori de situaţia sociofinanciară a beneficiarului. Pentru mobilităţile SMP 
s-a alocat suma maximală în funcţie de destinație, 557 euro/lună pentru Slovacia si 742 
euro/lună pentru Franţa. Surse complementare de finanţare nu au existat, studenţii 
suplimentându-şi grantul din resurse proprii. După recalcularea efectuată la începutul 
semestrului al II-lea şi după aprobarea transferului dinspre SMP spre SMS, beneficiarii au 
mai primit o ultimă tranşă care acoperea diferenţa de la suma calculată iniţial la suma finală.  
Stagiul este recunoscut integral, însă în cazul specializărilor duble unde este dificilă găsirea 
de materii care să corespundă în întregime planului de învăţământ din universitatea noastră, 
acele materii pentru care nu s-au susţinut examene la insituţia gazdă sunt considerate 
examene de diferenţă şi sunt susţinute la întoarcerea beneficiarului. Notele şi creditele 
obţinute de beneficiarii Erasmus la universitatea gazdă în perioada stagiului sunt menţionate 
sunt înscrise în suplimentul la diplomă. Domeniile de studiu de unde au provenit beneficiarii 
de mobilităţi Erasmus au fost următoarele: mediu şi resurse minerale, asistenţă socială, limbi 
moderne, industrie alimentară, studii economice, informatică economică, arte plastice 
(pictură) şi educaţie. Calculul grantului individual în cazul mobilităţilor de cadre didactice şi 
nedidactice s-a făcut prin împărţirea sumei totale alocate la numărul total de beneficiari. 
Astfel grantul final pentru mobilităţile de cadre didactice a fost de 553 euro/deplasare, iar 
grantul pentru mobilităţile de personal nedidactic a fost de 636 euro/deplasare. Domeniile 
acoperite au fost limba engleză, ingineria, managementul şi protecţia mediului iar destianţiile 
au fost Ungaria, Slovacia, Austria, Grecia, Turcia, Germania şi Franţa. 

 
Mobilități (altele decât Erasmus) 
Burse Balassi - 22 studenți; Erasmus Mundus - 3 doctoranzi incoming; Copernicus - 1 

student. 
 
12.2. PROMOVARE ȘI COMUNICARE 
A fost organizat Departamentul pentru Imagine și Relații Publice (DIRP), care 

beneficiază de un nou regulament, în urma hotărârii Senatului Universitar Nr. 52/19.09.2012, 
prin care se aprobă propunerea Consiliului de Administrație din data de 4.09.2012. 

UTCN își propune o abordare integrată a ofertei către potențialii beneficiari ai 
programelor educaționale, ai proiectelor de cercetare – dezvoltare și ai serviciilor ce pot fi 
oferite, astfel încât să se eficientizeze atât atragerea de candidați la admitere, dar și 
atragerea de fonduri extrabugetare prin contracte cu mediul privat. A fost, astfel, conturat un 
pachet-ofertă către elevi, comunitate și companii, pachet care în cursul anului 2013 va fi 
însoțit de un plan de realizare. 

  A fost acordată o importanță majoră înlocuirii site-ului UTCN, considerându-se că, în 
prezent, Internetul este, de departe, cel mai important mijloc de comunicare și promovare. În 
paralel, a continuat procesul de editare a materialelor de promovare. Au fost realizate și 
trimise spre potențialii beneficiari broșurile programelor ofertate candidaților din China și au 
fost editate două forme ale unei broșuri de prezentare generală a universității, în română şi 
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engleză, care să le înlocuiască pe cele anterioare, care nu mai corespund din punctul de 
vedere al informației (Fig.12.1). 

UTCN și-a propus și a început acțiuni de promovare pe căi diferite de cele clasice, 
mai apropiate de publicul tânăr căruia i se adresează: grupuri de socializare, concursuri, etc.   

Acțiuni începute în 2012 și aflate în desfășurare: refacerea Manualului de Identitate, 
varianta veche datând din 2004 – acțiune finalizată în proporție de 85%; inscripționarea 
unitară a spațiilor universității și realizarea, pentru fiecare clădire cu scop didactic, a unui 
tablou – indicator pentru orientare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Site-ul universității 
Pe parcursul anului 2012 s-a realizat, în limita posibilităților tehnice ale vechiului site, 

actualizarea datelor cuprinse în acesta, atât pentru zona în limba română, cât și pentru cea 
în engleză, mult mai săracă în informații. S-a conchis, astfel, că trebuie înlocuit vechiul site, 
adoptându-se o formă care să se preteze mai bine inclusiv traducerii în limba engleză. 

A fost complet reproiectat un nou site al UTCN (Fig.12.2, Fig.12.3), avându-se în 
vedere mai multe principii: 

- Deschiderea mai mare pentru mediul exterior universității, în special pentru potențialii 
studenți și cursanți. A fost adăugată în zona „Educație” o secțiune dedicată educației 
continue, în scopul creșterii importanței acestei activități, precum și o zonă separată 
dedicată extensiilor; 

- Utilizarea mai ușoară a site-ului, prin separarea vizitatorilor în funcție de domeniul de 
căutare, pe sistemul „landing page”, în trei mari secțiuni: „Universitate”, „Vreau să 
devin student”, „Sunt student”. De asemenea, a fost elaborat un sistem de orientare 
în site și un cod de culori în sistem „metalimbaj” care să permită o mai ușoară 
accesare a informației; 

- Atractivitatea sporită a site-ului prin adaptarea graficii și a materialului fotografic la 
modalitățile de exprimare actuale; 

- În vederea evitării redundanțelor, o informație este introdusă o singură dată dar poate 
fi accesată din zone multiple; 

- Întreținerea site-ului este mult mai simplă decât anterior, modificarea sau 
introducerea datelor făcându-se direct, prin copierea fișierelor; 

- Informația cuprinsă în site este mult mai extinsă decât anterior iar rolul Intranet-ului a 
fost crescut; 

- Site-urile facultăților au fost reorganizate, asigurându-se prezentarea acelorași date 
ca anterior, dar într-o organizare unitară care să permită vizitatorilor să colecteze mult 
mai ușor informații similare de la facultăți diferite;  

 

Fig.12.1 Pagina principală a site-ului vechi 
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- În urma restructurării zonei publice a site-ului, se va putea realiza o variantă identică 
în limba engleza. 

 
 

 
 

Fig.12.2 „Landing page” din site-ul nou 

 
 

Fig.12.3 Aspect din pagina „Educaţie” a site-ului 
nou 

 
Numărul de accesări ale site-ului în anul 2012 a fost de 1.370.462, numărul 

vizitatorilor fiind de 358.418. Dintre accesări, 56,05% au fost pentru varianta în limba 
engleză. Rezultă importanța deosebită a site-ului în engleză, un motiv important de 
schimbare completă a întregului site deoarece în versiunea veche traducerea în engleză 
cauzează redundanţe suplimentare. În momentul în care noul site va fi stabil se poate 
realiza corect o traducere în limba engleză. 
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 13. SITUAŢIA INTEGRĂRII CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 
ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

 
Măsură radicală de redimensionare a statutului Universităţii de Nord din Baia Mare, 

fuziunea cu UTCN a însemnat o experienţă pe care ambele instituţii s-au străduit să o 
gestioneze încă de la început cu maximă atenţie şi deschidere, luând în considerare atât 
punctele tari, cât şi punctele slabe determinate prin evaluări interne şi externe. 

Principalele probleme de natură administrativă au fost depăşite prin exerciţiul de 
corelare şi integrare a serviciilor: Direcţie administrativă, Personal-Salarizare, Contabilitate, 
Audit etc., servicii care şi-au păstrat statutul la nivelul CUNBM, având o dublă subordonare: 
rectorului UTCN şi prorectorului CUNBM. 

Facultăţile din cadrul CUNBM şi-au păstrat identitatea, dar au asimilat constructiv un 
management care să le permită integrarea firească în cadrul UTCN. Prezenţa prorectorului 
desemnat pentru managementul CUNBM, a decanilor celor patru facultăţi în Consiliul de 
administraţie al UTCN a permis o conectare permanentă la problemele curente şi de 
perspectivă ale instituţiei, astfel încât să se ajungă la înţelegerea procesului de fuziune ca un 
fenomen corect şi benefic, pe cât se poate, atât pentru fosta UNBM, cât şi pentru UTCN. 

Existenţa Consiliului de coordonare a CUNBM, chiar dacă până în prezent nu şi-a 
dovedit utilitatea la parametrii proiectaţi, a permis şi va permite mai mult pe viitor o 
gestionare promptă a problemelor specifice CUNBM, astfel încât acestea să nu devină surse 
de neînţelegere şi conflicte. 

Elaborarea planului strategic şi a planului operaţional al instituţiei, astfel încât 
CUNBM să se regăsească cu majoritatea aspectelor specifice date de cele două facultăţi  cu 
profil ştiinţific: Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe, a făcut şi face posibilă conectarea 
progresivă a acestor două facultăţi la sistemul de management al UTCN.  

Pe de altă parte, este evident faptul că dintre cele două facultăţi, Facultatea de Litere 
va rămâne în continuare o unitate cu particularităţi ce nu pot fi ignorate şi de care 
managementul UTCN va trebui să ţină seamă. Diferenţele nu sunt numai de natură 
financiară în ceea ce priveşte coeficientul alocaţiei bugetare (1) pentru toţi studenţii săi 
(Facultatea de Ştiinţe are şi specializări tehnice, iar cadrele sale deservesc şi specializări 
tehnice din celelalte două facultăţi tehnice ale CUNBM) , dar şi în ceea ce priveşte misiunea 
sa de bază, şi anume aceea de a forma cadre didactice pentru învăţământul preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal, fapt ce se repercutează şi asupra conţinutului cercetării, ea însăşi 
axată pe ideea de formare (care, de regulă, este slab cotată şi finanţată). Rămâne ca 
eforturile conjugate ale conducerilor Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe şi ale conducerii UTCN să 
aibă drept urmare o proiecţie particularizată a funcţionării tuturor entităţilor sale pe principiul 
unităţii în diversitate, cu acceptarea tuturor problemelor pe care le ridică o asemenea 
concepţie. 

Dezvoltarea sustenabilă a universităţii trebuie să ia în considerare o strategie 
inteligentă în care vectorul cheie trebuie să fie creşterea capacităţii de adaptare rapidă la un 
mediu dinamic şi greu predictibil.  În acest sens, inovarea la nivelul direcţiilor de intervenţie 
este elementul caracteristic al măsurilor din cadrul planului strategic. Astfel, planul strategic 
al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca consideră la nivelul măsurilor diverse scenarii de 
dezvoltare, planuri alternative şi indicatori de impact desfăşurabili până la nivel de facultăţi şi 
departamente. Aceste direcții de intervenție au fost evidențiate, în detaliu, în capitolele 
raportului privind situația financiară și a resursei umane, activitatea didactică, cercetarea, 
colaborarea cu mediul economic, educația continuă etc. 

Ceea ce, poate, ar trebui subliniat la acest capitol ar fi anumite aspecte legate de 
procesul integrării care au influențat, în bine și în rău, progresul acestei acțiuni. Aș menționa, 
pe de o parte, o anume rezervă, dacă nu ostilitate, a unei părți a mediului politic și a unor 
autorități locale, legat de acest proces, ceea ce a făcut destul de dificil dialogul pe această 
temă cu parteneri, în fond, tradiționali ai universității în privința colaborării cu mediul socio-
economic. Pe de altă parte, se cuvine, de asemenea menționat faptul că preocuparea 
permanentă a conducerii UTCN de comunicare cu mediul academic de la CUNBM, fie prin 
mijloace moderne, de tip videoconferință, folosite pentru derularea activităților cotidiene – 
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ședințe de BCA, CA, comisii ale Senatului sau ședințe de Senat – dar, în special, contactul 
direct, periodic, cu cadrele didactice, cu studenții, cu reprezentanții organizațiilor sindicale şi, 
nu în ultimul rând, cu structurile de conducere de la CUNBM, au generat un dialog sincer și, 
am zice, fructuos în privința depășirii dificultăților legate de fuziune, în găsirea unor soluții de 
optimizare a activităților și de creare a unor relații reale de colaborare între cele două 
comunități. Percepția noastră este că, la un an și jumătate de la fuziunea propriu-zisă, 
majoritatea membrilor celor două comunități academice au un sentiment pozitiv relativ la 
caracterul benefic și la șansele de progres și finalizare, în următorii 4 ani, a acestui proces. 
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14. CONCLUZII 
 
 În rezumat, cele mai importante elemente, pe capitole, care rezultă din raportul 
rectorului UTCN pe anul 2012 sunt următoarele:  
 
Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli 
 

Având în vedere contextul actual bugetar, reflectat prin diminuarea constantă a 
alocaţiilor pentru finanţarea de bază, investiţii, reparaţii capitale spaţii de învăţământ, 
reabilitări cămine, dotări, etc., dar şi a constrângerilor datorate modului imprevizibil de 
derulare a proiectelor pe fonduri structurale, considerăm că în perioada următoare trebuie: 

• manifestată o maximă prudenţă la elaborarea de către structurile instiţutiei a 
propunerilor de angajare de cheltuieli, până la aprobarea contractelor instituţionale şi 
complementare pentru anul 2013; 

• identificate de către toate facultăţile şi departamentele din universitate a unor surse de 
venituri extrabugetare provenite din posibile parteneriate de tip public-privat, contracte 
de cercetare cu mediul socio-economic, cursuri postuniversitare, etc; 

• luate măsuri de către facultăţi pentru îmbunătăţirea gradului de încasare a taxelor, 
eliminarea debitelor la taxele de şcolarizare şi majorările de întârziere aferente; 

• analizate şi propuse măsuri concrete privind reducerea cheltuielilor pe fiecare structură 
în parte, reducerea plăţilor cu servicii şi luarea de măsuri energice pentru reducerea 
cheltuielilor cu utilităţile; 

• eficientizate statele de funcţii didactice precum şi revizuirea organigramelor pentru 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

• eficientizate activităţi care să funcţioneze în regim de autofinanţare. 
 
Situația personalului și a posturilor vacante din UTCN 
 

Problemele de personal din cadrul UTCN sunt, din păcate, o problemă generalizată, 
la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ superior din România. Blocarea posturilor 
didactice, şi pe parcursul anului 2012, modificarea permanentă a criteriilor de promovare, 
lipsa de atractivitate, sub aspect financiar, în primul rând pentru cadrele didactice tinere, 
reprezintă o problemă extrem de gravă, care poate avea repercusiuni ireversibile, în viitor, 
asupra calităţii actului educational.  

În acest sens, încurajarea cadrelor didactice tinere, performante, de a îmbraţişa 
cariera didactică, şi de a fi promovate ulterior, trebuie să reprezinte o prioritate maximă pe 
termen scurt şi mediu.  

Din păcate, şi la nivelul personalului didactic auxiliar şi nedidactic problemele sunt 
extrem de grave, existând un deficit mare de personal calificat, situaţie care se va acutiza şi 
în anul 2013, dacă posturile vacante de acest tip nu se vor debloca.  

Salariile de încadrare extrem de scăzute au efectul unui grad redus de satisfacţie 
privind răsplata muncii depuse, precum şi un grad scăzut de stabilitate în muncă.  
 
Activitatea didactică și relațiile cu studenții 
 

 În activitatea didactică, principalele măsuri şi acţiuni întreprinse în anul 2012 la nivelul 
UTCN, precum şi concluziile aferente acestora au fost: 

• Evaluarea extensiilor UTCN, care a evidenţiat obligativitatea adoptării unor măsuri pe 
termen scurt, mediu şi lung, cu privire la creşterea calităţii procesului educaţional şi a 
eficientizării economice; 

• Aplicarea unor principii adecvate în elaborarea Statelor de funcţiuni: susţinerea  şi 
încurajarea cadrelor didactice tinere, prin politica de scoatere la concurs a posturilor şi 
politica cu privire la distribuţia orelor de la plata cu ora, prioritate având cadrele 
didactice tinere şi apoi cadrele didactice pensionate şi asociate; 

• În anul 2012-2013 funcționează în UTCN 106 programe de licenţă, din care  74.5% 
sunt acreditate, iar 25.5% au autorizaţie de funcţionare provizorie; 
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• Întâlniri şi consultări cu directorii de departamente, pentru transparenţă decizională și 
mai buna diseminare a informațiilor; 

• Creşterea continuă a numărului de studenţi – 18.974 studenţi  (licenţă şi master) la 1 
octombrie 2012 (14574 la Cluj-Napoca şi 4400 la Baia Mare); la finalul sesiunii de 
admitere din septembrie 2012, toate locurile la buget au fost ocupate, iar cele cu taxă 
în proporție de 31,90%; 

• Încurajarea şi sprijinul acordat celor 8 organizaţii studenţeşti în desfăşurarea 
evenimentelor planificate; 

• Redefinirea ORCA și regândirea strategiei de promovare a ofertei educaționale, ceea 
ce a avut ca efect creşterea numărului total de studenţi admişi la buget de la 2685 în 
anul 2011, până la 2745 în 2012; 

• Redefinirea OCOC, asigurând studenţilor UTCN servicii de orientare şi consiliere 
profesională în carieră, indicând surse de informare viabile în vederea facilitării 
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă; 

• A fost modificat numele şi redefinite atribuţiile DPPD, devenit DSPP; 
• În semn de înaltă apreciere a activităţii didactice, de cercetare  şi a devotamentului cu 

care au servit universitatea, cadrelor didactice pensionate le-a fost acordat titlul de 
„Profesor emerit”, senatorilor „Diploma de excelenţă”, iar decanilor „Placheta de 
Excelenă Academică”; 

• Biblioteca UTCN a continuat politica de achiziţionare de carte în format scris şi 
electronic, astfel încât studenţii să aibă acces la bibliografia recomandată de cadrele 
didactice. Editura UT PRESS a editat 87 de titluri noi, însumând 9045 de volume, iar 
atelierul de multiplicare a realizat toate materialele necesare rectoratului, facultăţilor, 
departamentelor şi oficiilor UTCN; 

• Libraria UTCN a continuat să deservească studenţii şi cadrele didactice prin oferta de 
carte tehnică şi de specialitate, prin sutele de articole de papetărie şi materiale 
promoţionale. 

 
Managementul academic și asigurarea calității în UTCN 
 Principalele concluzii ce rezultă din perspectiva managementului academic şi al 
asigurării calităţii sunt următoarele: 

• În cadrul managementului academic, în UTCN, funcția de control suferă deficiențe de 
implementare din perspectiva mecanismelor de reglaj, precum și din punct de vedere 
al comunicării, motiv pentru care în perioada următoare trebuie formulate și aplicate 
regulamente, hotărâri și mecanisme de corecție, în mod special pe dimensiunea 
referitoare la educație și administrație; 

• Cultura asigurării calității trebuie adusă în atenția comunității academice cu mai multă 
fermitate și trebuie proiectat și aplicat un sistem matur de management al calității în 
procesul de învățământ, bazat pe politici, indicatori de progres și ținte de atins, 
mecansime de audit, procese documentate cu proceduri și instrucțiuni de lucru, 
precum și mecanisme de corecție, prevenție și îmbunătățire continuă; 

• Comunicarea trebuie îmbunătățită la toate nivelurile organizaționale, în special dinspre 
Senat spre decanate și departamente, dinspre decanate spre departamente, dinspre 
rectorat spre toată comunitatea academică; 

• Evaluarea efectuată de studenți trebuie să fie mai eficace din punct de vedere al 
măsurilor de corecție și prevenție, și mai eficientă din perspectiva implementării. 

 
Respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 
 

Comisia de Etică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în formula actuală, 
s-a întrunit în data de 4 iunie 2012 când s-a ales și comitetul de conducere. Componența 
comisiei a fost aprobată de Senatul Universității din data de 26 iunie 2012. 

Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza Legii Educației Naţionale nr.1/2011, a 
Codului de Etică Universitară și a Statutului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică 
Universitară. 
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Comisia a avut independență totală, fără ingerințe din exterior, în condiții de 
imparțialitate și obiectivitate pentru rezolvarea cazurilor în discuție în sensul eticii și echității 
universitare. Dezbaterile din cadrul Comisiei au fost principiale, echilibrate și responsabile iar 
relațiile din interiorul Comsiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare. În 
perioada supusă analizei, au fost soluționate 4 sesizări și contestații. 

Rezultatele activităţilor didactice şi de cercetare colectate prin intermediului sistemului 
SIMAC sunt evaluate şi corectate de grupe de experţi, pentru a asigura corectitudinea şi 
evaluarea unitară a rezultatelor acestor activităţi. 

S-a achiziţionat un sistem software antiplagiat pentru verificarea unor lucrări cu 
caracter didactic şi de cercetare (lucrari de diplomă, dizertaţii, teze de doctorat, rapoarte 
ştiinţifice, articole ştiinţifice). Rezultatul verificărilor demonstrează necesitatea utilizării pe 
scară mai largă a unui astfel de software. 
 
Situația inserției profesionale a absolvenților 
  

• Comparativ, pentru promoţiile 2010-2011, la nivel de universitate numǎrul absolvenţilor 
angajaţi a scăzut de la 72%, la 67%, dar rămâne unul ridicat față de situația generală, 
la nivel național;  

• Intenţia de continuare a studiilor se situează între 81 şi 82% pentru aceiași doi ani 
analizaţi;  

• În proporţie de 12-18%, absolvenţii se declară foarte mulţumiţi de cunoştinţele pe care 
le-au dobândit în perioada studiilor, 49-56% consideră că nivelul de dezvoltare 
personală asigurat de universitate este bun, iar 20-27% satisfăcător. Doar 2-6% dintre 
absolvenţi sunt nemulţumiţi. 

 
Rezultatele activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din UTCN 
 

 În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este promovată cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicativă și inovarea. Temele de cercetare acoperă domeniile ingineriei, știintelor 
exacte și științelor umaniste. 
 Organizatoric, cercetarea se desfășoară la nivelul departamentelor, cu precădere în 
cele peste 70 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie a cercetării urmărește 
crearea unor structuri interdisciplinare și multidisciplinare autosustenabile și capabile de 
performanțe științifice ridicate, precum și a unui Institut de Cercetări Multidisciplinare. 
 Măsurile organizatorice adoptate în anul 2012 au avut în vedere o orientare și 
organizare mai bună a cercetării, sprijinirea structurilor de cercetare existente, sprijinirea 
înființării de noi structuri de cercetare, dezvoltarea unor laboratoare de cercetare pe 
tehnologii de vârf și identificarea posibilităților de cooperare multidisciplinară și 
transdisciplinară, pentru mărirea capacității de cercetare și atragerea de fonduri. Dintre 
măsurile adoptate menționăm: 

• Înfiinţarea Consiliului Cercetării Ştiintifice al CA, cu obiective clare în elaborarea 
strategiei și a planurilor operaționale de cercetare; 

• Realizarea unei metodologii de acordare a ”burselor de cercetare”, pentru stimularea 
implicării studenților în activități de cercetare; 

• Realizarea unei metodologii de organizare a competiției interne de proiecte de 
cercetare, având ca scop sprijinirea echipelor de cercetare, formarea de echipe noi, 
rezolvarea unor probleme în sprijinul cercetării; 

• Organizarea unui workshop al structurilor de cercetare din UTCN, în 12 decembrie 
2012, având ca obiectiv cunoașterea reciprocă a cercetătorilor din universitate, 
identificarea structurilor de cercetare robuste și a domeniilor de cercetare performante; 

• Maparea domeniilor de cercetare pe domenii ale strategiei Orizont 2020, ceea ce a 
permis identificarea posibilităților de cooperare multidisciplinară în vederea creșterii 
puterii de atragere a fondurilor naționale și internaționale de cercetare; 

• Realizarea unei broşuri a structurilor de cercetare, care urmează a fi folosite pentru 
promovarea națională și internațională a cercetării din universitate; 
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• Demararea unei initiative de protejare și valorificare a proprietății intelectuale, în 
cooperare cu firma Next Phase;  

• Strângerea legăturilor cu mediul economic, prin înființarea și coordonarea unor clustere 
pe domenii;  

• Inițiative multiple în stabilirea unor cooperări internaționale în cercetare. 
 

 O altă latură importantă a activității de management a cercetării a constat în 
sprijinirea financiară, prin împrumuturi, a colectivelor de cercetare, pentru finalizarea 
proiectelor, achiziția sau reparația de echipamente, participarea la conferințe științifice și 
întâlniri pentru elaborarea de noi propuneri de proiecte de cercetare. 
 Cu toate greutățile cauzate de criza financiară, în anul 2012 au fost atrase peste 22 
milioane lei din proiecte de cercetare și au fost câștigate un număr semnificativ de proiecte, 
dintre care menționăm, în ordinea contribuției la încasări: Proiecte FP7, Proiecte de tip PNII-
PCCA. În anii anteriori, contribuții semnificative au adus proiectele PNII-IDEI 2011 și PNII-
IDEI Complexe 2010.   
 Rezultatele cercetării s-au materializat în 2012 prin peste 275 de publicații ISI, 15 
propuneri de brevete de invenție, 4 brevete acordate și 3.867.085 lei investiți în 
echipamente. 
 Obiectivele cele mai importante pentru viitor se referă la creșterea capacității de 
atragere a proiectelor de cercetare, selectarea și perfecționarea resursei umane, 
îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, creșterea vizibilității naționale și internaţionale, 
precum și găsirea modalității optime de înființare a unui Institut de Cercetări Multidisciplinare 
al universităţii. 
 
Situația implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale 
 

  UTCN se află în situația dificilă de a finaliza, până în decembrie 2013, implementarea 
a 43 proiecte din fonduri structurale, pentru care mai sunt necesari peste 54,8 mil. Lei. Chiar 
și în condițiile recuperării în următoarele luni a obligațiilor statului pentru cererile de 
rambursare, suma maximă rambursată este doar de 17,8 milioane lei. 
  În aceste condiții, UTCN trebuie să aplice planuri de contingență pentru regândirea 
activităților din proiecte, astfel încât să poată fi atinși indicatorii de rezultat cu bugete net 
diminuate. 
 
Activităţi de suport tehnic, administrativ şi de gestiune a patrimoniului UTCN 
 

 Prorectoratul Tehnic, Administraţie şi Patrimoniu s-a concentrat, în anul 2012, pe 
optimizarea organizării interne a universităţii, managementul optimizat al resurselor 
materiale, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă ale studenţilor şi condiţiilor de muncă 
ale angajaţilor UTC-N, pe diversificarea şi dezvoltarea serviciilor şi a colaborării cu mediul 
socio-economic. 

• S-au înregistrat realizări în creşterea suprafeţelor spaţiilor de învăţământ, a capacităţii 
de cazare şi a spaţiilor administrative; 

• S-au realizarat lucrări de consolidare, reabilitare şi reparaţii capitale la spaţii de 
învăţământ şi/sau cămine şi cantine;  

• S-a luat în evidenţă patrimoniul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, după fuziune; 
• Prin optimizarea gestionării contractelor de închiriere a spaţiilor temporar disponibile în 

UTCN, suma încasată lunar din chirii a crescut cu 4.657,31 EURO; 
• S-au luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor administrative;  
• Prin serviciul de contracte şi achiziţii s-au reorganizat procedurile de achiziţii şi s-au 

uniformizat și unificat programele şi activităţile de achiziţii cu Centrul Universitar Nord 
din Baia Mare;  

• S-au inclus între activitățile serviciului de aprovizionare achiziţiile de produse 
alimentare pentru cantina Mărăşti şi Complexul de Nataţie, precum şi prin întocmirea 
listelor de investiţii şi a necesarului de imprimate tipizate pentru Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare; 
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• S-a dezvoltat un sistem informatic de urmărire a activităţii în cadrul serviciului, a fost 
perfecţionată arhiva electronică, s-au actualizat procedurile de aprovizionare, s-au 
implementat proceduri de magazie şi au fost arhivate toate documentele aferente anilor 
2004-2010. 

• S-a acordat, prin intermediul garajului auto, sprijinul logistic necesar serviciilor din 
UTCN, pentru activităţile productive şi/sau de întreţinere, precum şi facultăţilor şi 
departamentelor, pentru activităţi educative, culturale, sportive, etc. 

• S-a reuşit performanţa cazării în cămine a tuturor studenţilor din cadrul UTCN şi externi 
care au îndeplinit condiţiile impuse de regulementările interne ale universității;  

• Cu excepţia căminelor din Complexul Mărăşti, pentru care se aşteaptă fondurile 
necesare realizării lucrărilor, căminele UTCN sunt modernizate, dotate cu reţea 
Internet, și oferă condiţii bune de viaţă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; 

• Printr-o abordare judicioasă a politicii de abonamente şi contracte, precum şi prin 
atenta supraveghere a activităţilor desfăşurate în incintă, complexul de nataţie a trecut, 
în 2012, pe un bilanţ financiar pozitiv: +281.153,14 lei. 

   
Educația continuă și colaborarea cu mediul socio-economic 
 

• A fost dezvoltat, organizat și reglementat Departamentul pentru Educație Continuă, 
Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR); au fost modificate 
formularele conform noilor reglementări legislative, procedurate relațiile cu celelalte 
centre care desfășoară activități EC și s-a refăcut site-ul pentru a asista dezvoltarea de 
noi programe; 

• Au fost adaptate, conform noilor cerințe RNCIS și COR, programele EC de tradiție; au 
fost dezvoltate la cererea mediului economic noi programe EC iar altele sunt în faza de 
propunere; o serie de programe EC au fost susținute prin programul POSDRU, fiind 
implicați peste 2700 cursanți; 

• Sunt în derulare 2 programe de tip IFR și se așteaptă reglementările legislative pentru 
a se putea dezvolta acest tip de activitate; 

• Colaborarea cu mediul economic este considerată o prioritate, atât la nivel local, cât și 
internațional, continuându-se activ, atât în Cluj-Napoca și Baia Mare, cât și în regiune, 
implicarea activă în activitățile industriale; 

• S-a actualizat oferta înspre mediul socio-economic, având loc și o schimbare de la o 
ofertare reactivă la o ofertare pro-activă. Au fost întărite relațiile cu întreprinderile mari 
din regiune;  

• UTCN este implicată activ în viața comunităților locale din Cluj-Napoca și Baia Mare, 
dar și în oraşele în care se găsesc cele 4 extensii;  

• UTCN este prezentă, prin reprezentanți, și se implică activ în asociațiile și comitetele 
de sprijin și organizare a acțiunilor de mare anvergură ale comunității clujene: „Cluj – 
Capitală Culturală Europeană” și „Cluj - Capitală Europeană a Tineretului 2015”;  

• UTCN a deţinut, în perioada iunie-decembrie 2012 preşedinţia Uniunii Universităţilor 
Clujene (UUC). A fost lansat un program susţinut de UTCN, UBB, UMF şi USAMV în 
vederea conjugării eforturilor echipelor de cercetare care activează în domeniul nano-
bio-medical și s-a adoptat un Act Adiţional la Statutul UUC, act care asigură practic 
întreg cadrul de desfăşurare a activităţii Uniunii în condiţiile legislative actuale; a fost 
realizată, cu suportul tehnic al UTCN, structura noului site, precum şi noua siglă a 
UUC. 

 
Relații internaționale, imagine și comunicare 
 

• Au fost restructurate, reorganizate și reglementate structurile UTCN care au ca obiect 
gestionarea relațiilor internaționale - Biroul pentru Relații Internaționale (BRI), cu un 
oficiu la CUNBM, și Biroul pentru Programe Comunitare (BPC). Au fost complet 
implementate în CUNBM procedurile și metodologiile funcționale în Cluj-Napoca. A fost 
complet refăcut site-ul BRI (http://bri.utcluj.ro) ;  
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• Se impune atragerea de studenți internaționali, inclusiv la forma de finanțare „cont 
propriu valutar”. În anul 2012 s-au inițiat acțiuni de recrutare de studenți din China, 
acțiune în curs de derulare;  

• UTCN are 85 acorduri–cadru (7 semnate în 2012) și a fost implicată în anul 2012 în 6 
proiecte educaționale și în 8 proiecte de cercetare la nivel internațional, iar ca membru 
asociat al AUF, a desfășurat, în 2012, trei proiecte pe linia francofoniei; 

• În anul universitar 2011-2012 au existat peste 250 acorduri bilaterale Erasmus cu 
peste 100 de universităţi europene, la mobilităţile studențești înregistrându-se o 
creştere cu aproximativ 20% faţă de anul academic 2010-2011;  

• A fost structurat, organizat și reglementat Departamentul pentru Imagine și Relații 
Publice (DIRP) și au început demersurile pentru abordarea integrată a ofertei către 
potențialii beneficiari ai programelor educaționale, ai proiectelor de cercetare–
dezvoltare și ai serviciilor ce pot fi oferite; 

• Au fost realizate și trimise spre potențialii beneficiari broșurile programelor ofertate 
studenților internaționali și au fost editate două forme ale unei broșuri de prezentare 
generală a universității, în română şi engleză; 

• Acțiuni începute în 2012 și aflate în desfășurare: refacerea Manualului de Identitate, 
varianta veche datând din 2004; inscripționarea unitară a spațiilor universității și 
realizarea, pentru fiecare clădire cu scop didactic, a unui tablou – indicator pentru 
orientare; tipărirea broșurilor de prezentare;   

• Numărul de accesări ale site-ului în anul 2012 a fost de 1.370.462, numărul vizitatorilor 
fiind de 358.418. Dintre accesări, 56.05% au fost pentru varianta în limba engleză; 

• A fost complet reproiectat un nou site al UTCN pentru eliminarea redundanței 
informației și pentru o mai mare atractivitate în rândul potențialilor studenți sau 
colaboratori. Varianta nouă permite o traducere completă în engleză, cu actualizarea la 
zi a datelor. 

 
Situația integrării Centrului Universitar Nord din Baia Mare în UTC-N 
 

• Problemele de natură administrativă au fost depăşite prin exerciţiul de corelare şi 
integrare a direcţiilor administrative, de resurse umane, de contabilitate, audit etc., 
servicii care si-au păstrat statutul la nivelul CUNBM, având o dublă subordonare: 
rectorului UTCN şi prorectorului CUNBM; 

• Facultăţile din cadrul CUNBM şi-au păstrat identitatea, dar au asimilat constructiv un 
management care să le permită integrarea firească în cadrul UTCN;  

• Prezenţa unui prorector cu sarcini specifice pentru managementul CUNBM și a 
decanilor celor patru facultăţi în Consiliul de administraţie al UTCN a permis o 
conectare permanentă la problemele curente şi de perspectivă ale instituţiei, pentru o 
percepție corectă a fuziunii ca fenomen benefic, pe cât se poate, atât pentru fosta 
UNBM, cât şi pentru UTCN; 

• Existenţa Consiliului de coordonare a CUNBM a permis si va permite o gestionare 
promptă a problemelor specifice CUNBM, astfel încât acestea să nu devină surse de 
neînţelegere şi conflicte; 

• Elaborarea planului strategic şi a planului operaţional ale UTCN în așa fel încât 
CUNBM să se regăsească cu majoritatea aspectelor specifice date de cele două 
facultăţi  cu profil ştiinţific: Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe, a făcut şi face 
posibilă conectarea progresivă a celor două facultăţi la sistemul de management al 
UTCN; 

• S-a constatat o anume rezervă a unei părți a mediului politic și a unor autorități locale, 

legat de procesul fuziunii; 

• Preocuparea conducerii UTCN de comunicare, fie prin videoconferință, folosită pentru 

derularea activităților cotidiene dar, în special, prin contact direct, periodic, cu 

comunitatea academică de la CUNBM, a dus la un dialog sincer și fructuos în privința 

depășirii dificultăților legate de fuziune, în găsirea unor soluții de optimizare a 

activităților și de creare a unor relații reale de colaborare între cele două comunități;  
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• La un an și jumătate de la fuziunea propriu-zisă, percepția este că există un sentiment 

pozitiv, relativ la caracterul benefic și la șansele de progres și finalizare, în următorii 4 

ani, a acestui proces, la majoritatea membrilor celor două comunități academice. 
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ANEXE 
ANEXA 1 

 
Lista programelor de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate în anul universitar 2012/2013 în cadrul Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 
Programul de studii 

Acreditare (A) / 
Autorizare 

provizorie (AP) 

Forma de 
învăţământ 

Număr 
de 

credite 

Număr 
maxim de 

studenţi care 
pot  fi 

şcolarizaţi 

1 
Facultatea de 
Arhitectură şi 
Urbanism 

Arhitectură Arhitectură A IF 360 125 

2 

Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare A IF 240 150 

3 Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 120 

4 Tehnologia informaţiei A IF 240 160 

5 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 180 

6 
Automatică şi informatică aplicată (în limba 
engleză) 

A IF 240 60 

7 
Automatică şi informatică aplicată  (la Satu 
Mare) 

A IF 240 45 

8 

Facultatea de 
Construcţii 

Inginerie civilă 

Amenajări şi construcţii hidrotehnice AP IF 240 60 

9 Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 130 

10 Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 200 

11 
Construcţii civile, industriale şi agricole (în 
limba engleză) 

A IF 240 50 

12 Inginerie urbană şi dezvoltare regională AP IF 240 60 

13 
Inginerie 
geodezică 

Măsurători terestre şi cadastru AP IF 240 80 

14 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în construcţii A IF 240 110 

15 

Facultatea de 
Construcţii de 
Maşini 

Inginerie 
industrială 

Design industrial A IF 240 30 

16 Maşini-unelte şi sisteme de producţie A IF 240 30 

17 
Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la 
Bistriţa) 

A IF 240 60 

18 Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 90 

19 
Tehnologia construcţiilor de maşini (în 
limba germană) 

A IF 240 40 

20 
Tehnologia construcţiilor de maşini (la 
Alba-Iulia) 

A IF 240 60 

21 
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu 
Mare) 

A IF 240 60 

22 
Tehnologia construcţiilor de maşini (la 
Zalău) 

A IF 240 60 

23 
Inginerie 
mecanică 

Inginerie mecanică AP IF 240 25 

24 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică industrială A IF 240 75 

25 Inginerie economică industrială (la Bistriţa) A IF 240 50 

26 
Inginerie economică industrială  (în limba 
engleză) 

A IF 240 100 

27 
Inginerie economică industrială  (la Alba-
Iulia) 

AP IF 240 30 
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28 
Inginerie economică industrială (la Satu 
Mare) 

A IF 240 50 

29 Inginerie economică industrială (la Zalău) AP IF 240 30 

30 

Mecatronică şi 
robotică 

Robotică A IF 240 30 

31 Robotică (în limba engleză) A IF 240 60 

32 Robotică (la Bistriţa) AP IF 240 30 

33 

Facultatea de 
Electronică, 
Telecomunicaţii 
şi Tehnologia 
Informaţiei 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată A IF 240 125 

34 Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60 

35 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 100 

36 
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în 
limba engleză) 

A IF 240 50 

37 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic 

AP IF 240 60 

38 

Facultatea de 
Inginerie 
Electrică 

Inginerie 
electrică 

Electromecanică A IF 240 50 

39 Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 30 

40 Electrotehnică A IF 240 50 

41 Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60 

42 
Inginerie 
energetică 

Managementul energiei A IF 240 50 

43 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic 

AP IF 240 75 

44 Ştiinţe 
inginereşti 
aplicate 

Inginerie medicală A IF 240 45 

45 Inginerie medicală (la Bistriţa) AP IF 240 50 

46 
Facultatea de 
Instalaţii 

Ingineria 
instalaţiilor 

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 200 

47 

Facultatea de 
Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere A IF 240 180 

48 
Ingineria 
transporturilor 

Ingineria transporturilor şi a traficului AP IF 240 35 

49 

Inginerie 
mecanică 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară (Alba Iulia) 

AP IF 240 35 

50 
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară 

A IF 240 30 

51 Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 40 

52 Sisteme şi echipamente termice A IF 240 70 

53 
Sisteme şi echipamente termice  (la Alba 
Iulia) 

AP IF 240 35 

54 
Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică A IF 240 75 

55 

Facultatea de 
Ingineria 
Materialelor şi a 
Mediului 

Ingineria 
materialelor 

Ingineria procesării materialelor A IF 240 67 

56 Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60 

57 
Ingineria 
materialelor 

Ştiinţa materialelor A IF 240 60 

58 
Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60 

59 

Facultatea de 
Inginerie 
(CUNBM) 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare A IF 240 50 

60 
Inginerie 
electrică 

Electromecanică A IF 240 40 

61 
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată A IF 240 45 

62 
Inginerie 
energetică 

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30 
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63 
Inginerie 
industrială 

Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 27 

64 
Inginerie 
mecanică 

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35 

65 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60 

66 

Facultatea de 
Resurse Minerale 
şi Mediu 
(CUNBM) 

Ingineria 
materialelor 

Ingineria procesării materialelor A IF 240 25 

67 Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 53 

 68 Ingineria valorificării deşeurilor AP IF 240 60 

69 Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 50 

70 
Inginerie 
geodezică 

Măsurători terestre şi cadastru AP IF 240 50 

71 Mine, petrol şi 
gaze 

Inginerie minieră A IF 240 30 

72 Prepararea substanţelor minerale utile A IF 240 30 

73 Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului AP IF 180 40 

74 

Facultatea de 
Litere (CUNBM) 

Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 26 

75 Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 80 

76 Filosofie Filosofie A IF 180 20 

77 
Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura română A IF 180 50 

78 
Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura română - O limbă şi 
literatură modernă (engleză, franceză) 

A IF 180 90 

79 
Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate A IF 180 50 

80 Studii culturale Etnologie A IF 180 15 

81 Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 50 

82 Jurnalism A IF 180 30 

83 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar 

AP IF 180 40 

84 

Teologie 

Teologie greco-catolică didactică A IF 180 25 

85 
Teologie ortodoxă asistenţă socială (la 
Satu Mare) 

AP IF 180 40 

86 Teologie ortodoxă didactică A IF 180 25 

87 Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50 

88 

Facultatea 
de Ştiinţe 
(CUNBM) 

Administrarea 
afacerilor 

Economia firmei A IF 180 100 

89 Biologie Biologie A IF 180 20 

90 Chimie Chimie A IF 180 20 

91 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Informatică economică AP IF 180 50 

92 Fizică Fizică A IF 180 40 

93 Informatică Informatică A IF 180 75 

94 Ingineria 
produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

A IF 240 25 

95 Ingineria produselor alimentare A IF 240 60 

96 
Management 

Management A IF 180 100 

97 Management AP IFR 180 100 

98 
Matematică 

Matematică A IF 180 14 

99 Matematică informatică A IF 180 16 
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ANEXA 2 

Situatia programelor de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 
licenţă 

Programe de studii universitare de 
masterat 

Situatia 
acreditarii  

Nr. max 
studenti  

Data raport 
ARACIS  

Activ in 
anul 
2012-
2013 

1 

Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Complemente de stiinta 
calculatoarelor 

A 50 21.07.2011 activ 

2 Ingineria calculatoarelor A 50 21.07.2011 activ 

3 Inginerie software A 50 21.07.2011 activ 

4 Inteligenţă şi viziune artificială A 50 21.07.2011 activ 

5 
Reţele de comunicaţii şi sisteme 
distribuite 

A 50 21.07.2011 activ 

6 Tehnologia informaţiei în economie A 50 21.07.2011 activ 

7 

Ingineria 
sistemelor 

Controlul avansat al proceselor A 45 23.06.2011 activ 

8 Informatică aplicată A 45 23.06.2011 activ 

9 
Informatică aplicată în ingineria 
sistemelor complexe 

A 45 23.06.2011 activ 

10 
Ingineria conducerii avansate a 
fabricaţiei 

A 30 23.06.2011 activ 

11 

Facultatea de 
Construcţii 

Inginerie civilă 

“ECO” Infrastructuri pentru 
transporturi şi lucrări de artă 

A 30 23.06.2011 activ 

12 Ingineria infrastructurii transporturilor A 50 23.06.2011 activ 

13 Inginerie structurală A 50 22.07.2010 activ 

14 Construcţii durabile de beton A 35 21.07.2011 activ 

15 Inginerie geotehnică A 40 21.07.2011 activ 

16 Patologia şi reabilitarea construcţiilor A 50 21.07.2011 activ 

17 
Ingineria tehnologiilor speciale in 
constructii 

A  30 21.07.2011 activ 

18 
Inginerie şi 
management 

Managementul proiectelor şi 
evaluarea proprietăţii 

A 30 21.07.2011 activ 

19 

Facultatea de 
Construcţii de 

Maşini 

Inginerie 
Industrială 

Design industrial A 50 17.03.2011 activ 

20 
Ingineria şi managementul resurselor 
tehnologice in industrie 

A 35 21.07.2011 activ 

21 
Inginerie virtuală şi fabricaţie 
competitivă 

A 30 01.06.2011 activ 

22 

Inginerie virtuală şi fabricaţie 
competitivă (in limba engleza-Virtual 
Engineering for Competitive 
Manufacturing) 

A 30 01.06.2011 activ 

23 Managementul şi ingineria calităţii A 50 17.02.2011 activ 

24 
Procese de producţie inovative şi 
management tehnologic 

A 30 01.06.2011 
nu este 
activ  

25 

Procese de producţie inovative şi 
management tehnologic(in limba 
germana- Innovative 
Produktionsprozesse und 
Technologiemanagement) 

A 30 01.06.2011 activ 

26 
Proiectarea asistată de calculator a 
sistemelor de fabricaţie 

A 50 17.03.2011 activ 

27 Tehnologii avansate de fabricaţie A 50 23.06.2011 activ 

28 

Inginerie şi 
management 

Antreprenoriat A 50 17.02.2011 activ 

29 Evaluarea proprietăţii A 50 17.03.2011 activ 

30 
Ingineria şi managementul 
intreprinderii sustenabile 

A 25 17.02.2011 
nu este 
activ  

31 Managementul sistemelor logistice A 50 17.02.2011 activ 
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32 Management şi inginerie în afaceri A 50 17.02.2011 activ 

33 
Mecatronică şi 
robotică 

Robotică A 45 01.06.2011 
nu este 
activ  

34 Robotică (în limba engleză) A 45 01.06.2011 
nu este 
activ  

35 

Facultatea de 
Electronică 

Telecomunicaţ
ii şi Tehnologia 

Informaţiei 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Circuite şi sisteme integrate A 32 23.06.2011 activ 

36 Inginerie electronică A 32 23.06.2011 activ 

37 
Prelucrarea semnalelor şi a 
imaginilor (în limba franceză) 

A 32 23.06.2011 activ 

38 
Sisteme integrate de comunicaţii cu 
aplicaţii speciale 

A 32 23.06.2011 activ 

39 Tehnologii multimedia A 32 23.06.2011 activ 

40 Telecomunicaţii A 32 23.06.2011 activ 

41 

Facultatea de 
Inginerie 
Electrică 

Inginerie 
energetica 

Managementul sistemelor 
electroenergetice moderne 

A 50 23.06.2011 activ 

42 

Inginerie 
electrică 

Sisteme de monitorizare şi control în 
inginerie electrică 

A 30 23.06.2011 activ 

43 
Sisteme şi structuri electrice 
avansate 

A 35 23.06.2011 activ 

44 
Tehnici moderne de proiectare 
asistată de calculator în inginerie 
electrică 

A 35 23.06.2011 activ 

45 
Ştiinţe 
inginereşti 
aplicate 

Ştiinţe inginereşti aplicate în 
medicină 

A 30 23.06.2011 activ 

46 
Facultatea de 
Instalaţii 

Ingineria 
instalaţiilor 

Ingineria instalaţiilor A 50 01.06.2011 activ 

47 

Facultatea de 
Ingineria 
Materialelor si 
a Mediului 

Ingineria 
materialelor 

Ingineria şi managemenul procesării 
avansate a materialelor 

A 30 23.06.2011 activ 

48 Materiale, micro şi nanotehnologii A 50 17.02.2011 activ 

49 
Metalurgia pulberilor si materiale 
avansate 

A 50 23.06.2011 activ 

50 
Sudarea şi asigurarea calităţii 
materialelor 

A 30 23.06.2011 
nu este 
activ  

51 

Ingineria 
mediului 

Dezvoltare durabilă şi protecţia 
mediului 

A 25 17.03.2011 activ 

52 
Managementul integrat al resurselor 
naturale şi al deşeurilor 

A 30 23.06.2011 activ 

53 
Procedee avansate în protecţia 
mediului 

A 35 23.06.2011 activ 

54 
Ingineria, dreptul şi economia 
dezvoltării durabile 

A 50 26.01.2012 
nu este 
activ  

55 Antreprenoriatul dezvoltării durabile A 50 26.01.2012 
nu este 
activ  

56 
Cultura tehnologică şi comunicarea 
în domeniul dezvoltării durabile 

A 50 26.01.2012 
nu este 
activ  

57 

Facultatea de 
Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor 

Automobilul şi mediul A 50 30.09.2010 activ 

58 Logistica transporturilor rutiere A 35 30.09.2010 activ 

59 

Ingineie 
mecanică 

Energii regenerabile A 35 23.06.2011 activ 

60 
Ingineria biosistemelor in agricultură 
şi industrie alimentară 

A 30 23.06.2011 activ 

61 
Inginerie de precizie şi 
managementul calităţii 

A 30 21.07.2011 activ 

62 Managementul energiei termice A 35 23.06.2011 activ 

63 
Mecatronică şi 
robotică 

Ingineria sistemelor mecatronice A 30 23.06.2011 activ 

64 Facultatea de 
Litere 
(CUNBM) 

Asistenţă 
socială 

Asistenţă şi incluziunea socială a 
vârstnicilor şi persoanelor cu 
dizabilităţi 

A 50 30.07.2009 activ 

65 Limbă şi Drepturile omului A 50 24.09.2009 activ 
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66 
literatura Dinamica limbii române 

contemporane 
A 26 30.04.2009 activ 

67 
Limba română în context european 
(spaţiu, cultură, comunicare) 

A 20  21.03.2008 activ 

68 Limba engleza pentru copii şi tineret A 25 12.05.2009 activ 

69 
Limba romană şi modernismul 
european 

A 20 21.03.2008 activ 

70 
Limbi moderne  
aplicate 

Limba franceză în traduceri 
specializate 

A 26 30.04.2009 activ 

71 

Studii culturale 

 Etnologie şi antropologie sociala A 20 21.03.2008 activ 

72 
 Etnoturism/Etnologia şi turismul 
cultural 

A 25 21.03.2008 activ 

73  Studii canadiene A 20 21.03.2008 activ 

74 Teologie 
Teologie creştină şi spiritualitate 
europeană 

A 25 20.03.2008 activ 

75 

Facultatea de 
Ştiinţe 
(CUNBM) 

Administrarea 
afacerilor 

Managementul afacerilor A 25 28.05.2009 activ 

76 Biologie Biologie moleculară A 30 02.07.2008 activ 

77 

Chimie 

Chimie didactică A 30 20.10.2008 activ 

78 
Metode de analiză utilizate în 
controlul calităţii mediului şi 
produselor 

A 20 20.10.2008 activ 

79 Fizică 
 Analiza teoretică a sistemelor 
nanostructurate 

A 20 28.05.2009 activ 

80 Informatică Informatică şi inginerie software A 40 18.03.2010 activ 

81 Management Managementul proiectelor europene A 25 28.05.2009 activ 

82 

Matematică 

Matematică didactică A 20 21.02.2008 activ 

83 
Matematici computaţionale şi 
tehnologii informatice 

A 20 13.06.2007 activ 

84 
Facultatea de 

Resurse 
Minerale şi 

Mediu 
(CUNBM) 

Ingineria 
mediului 

Evaluarea impactului şi riscului 
pentru mediu 

A 20 26.02.2009 activ 

85 
Mine, petrol şi 
gaze 

Securitatea şi reabilitarea 
perimetrelor miniere 

A 20 28.05.2009 activ 

86 

Facultatea de 
Inginerie 
(CUNBM) 

Inginerie 
electrică 

Inginerie şi management în domeniul 
electric 

A 25 28.05.2009 activ 

87 
Sisteme moderne în acţionări 
electromecanice 

A 25 30.04.2009 
nu este 
activ  

88 
Inginerie 
energetică 

Inginerie şi management în domeniul 
energetic 

A 25 28.05.2009 activ 

89 
Monitorizarea şi analiza funcţionării 
sistemelor electroenergetice 

A 25 30.04.2009 
nu este 
activ  

90 
Inginerie 
industrială 

Ingineria calităţii sistemelor 
tehnologice 

A 25 28.05.2009 activ 

91 
Ingineria sistemelor flexibile de 
fabricaţie 

A 25 28.05.2009 
nu este 
activ  

92 
Inginerie 
mecanică 

 Managementul mentenanţei 
sistemelor mecanice 

A 25 30.04.2009 activ 

93 
Proiectarea maşinilor şi 
echipamentelor 

A 25 30.04.2009 activ 

94 
Inginerie şi 
management 

Managementul inovării şi dezvoltării 
tehnologiei 

A 40 23.06.2011 activ 
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ANEXA 3 
Gradul de îndeplinire a planului operaţional 

al Biroului Consiliului de Administraţie  
- perioada octombrie 2012 - decembrie 2012 - 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Grad de îndeplinire la 31 decembrie 2012 

Îndeplinit În derulare Observații 

1 Documentarea proceselor din universitate  X Termen - 
31.05.2013 

2 Redefinirea serviciilor DAC şi DSUM X  Termen - 
21.11.2012 

3 Investigaţii privind dezvoltarea de programe de studii masterale 
interdisciplinare (inter-facultăţi) 

X  Termen - 
31.05.2013 

4 Reproiectarea fişelor de post ale cadrelor didactice X  Termen - 
15.11.2012 

5 Reproiectarea fişelor de evaluare a calităţii procesului didactic X  Termen - 
28.02.2013 

6 Integrarea UTCN în reţeaua europeană de transfer tehnologic (ex. 
Iniţiativa Strategia Dunării) 

X  Termen - 
30.03.2013 

7 Dezvoltarea de parteneriate cu universitățile din UUC, pentru 
programe masterale cu recunoaştere dublă 

 X Termen - 
30.04.2013 

8 Investigaţii privind dezvoltarea de programe de studii masterale 
profesionale în regim IFR 

 X Termen - 
30.04.2013 

9 Metodologie de finanţare a deplasărilor la întâlnirile anuale ale 
colectivelor editoriale reviste cu SRI > 0,5 şi aplicare 

 X Termen - 
15.12.2012 

10 Integrarea UTCN în clustere regionale (ex. IT, lemn, energie)  X Termen 
neprecizat 

 
11 

Întâlniri de cunoaștere reciprocă pe aspecte didactice (licență, 
masterat) cu universitățile din cadrul UUC 

 X Termen 
neprecizat 

12 Evaluarea internaţională a universităţii (European University 
Association - EUA) 

X  Termen - 
11.10.2012 

13 Redefinire servicii ORCA si OCOC X  Termen - 
21.11.2012 

14 Modernizarea procesului didactic prin utilizarea pe scară largă a 
celor mai noi tehnologii educaţionale 

 X Termen - 
31.05.2013 

15 Analiza programelor de studii  X Termen - 
30.09.2013 

16 Modernizarea bibliotecii prin extinderea informatizării X  Termen - 
28.02.2013 

17 Metodologie de acordare premii pentru proiecte cu utilitate pentru 
UTCN, realizate de studenți și tineri cercetători/cadre didactice 

 X Termen - 
28.02.2013 

Decalare 
termen – 

30.06.2013 

18 Evaluarea capacității de a furniza calitate în extensiile UTCN  X Termen - 
30.04.2013 

19 Premierea cadrelor didactice având calificativul ”excelent” în 
procesul didactic 

 X Termen - 
30.06.2013 

20 Întâlniri de informare mediu academic (CJ-N, BM) – calendar, 
agenda discutii, prelucrare și aplicare 

 X Termen - 
10.06.2013 

21 Mecanisme de comunicare decizii BCA spre comunitatea 
academică, colectarea ideilor de îmbunătățire și aplicare 

X  Termen - 
28.02.2013 

22 Elaborarea unui ghid pentru reorganizarea programelor de studiu în 
spiritul învățământului centrat pe student și lansarea procesului de 
sensibilizare pentru reorganizarea programelor de studiu 

 X Termen - 
15.03.2013 

23 Definirea cadrului de implicare a studenților în managementul 
corectiv al proceselor din UTCN 

 X Termen - 
30.06.2013 



113 

 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Grad de îndeplinire la 31 decembrie 2012 

Îndeplinit În derulare Observații 

24 Program de pregătire suplimentară a studenților din anul I în științe 
fundamentale (matematică, fizică) pentru aducerea cunoștințelor 
acestora la un nivel corspunzător cerințelor de pregătire în inginerie 

 X Termen - 
15.11.2012 

Decalare 
termen – 

30.09.2013 

25 Redefinirea obiectivelor și reorganizarea departamentului 
informatic și a departamentului de comunicații 

 X Termen - 
01.03.2013 

26 Definirea structurii și funcționalității sistemului informatic și de 
comunicații integrat al universității 

 X Termen - 
01.06.2013 

27 Identificarea domeniilor de excelenţă şi a posibilităţilor de 
cooperare în domenii interdisciplinare 

 X Termen - 
30.09.2013 

28 Măsuri pentru sprijinirea structurilor de cercetare şi a cercetătorilor  X Termen - 
30.09.2013 

29 Îmbunătăţirea procesului de management a proiectelor de 
cercetare 

 X Termen - 
30.09.2013 

30 Dezvoltarea unor laboratoare de cercetare dotate cu tehnologii de 
vârf în domenii de perspectivă 

 X Termen - 
30.09.2013 

31 Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării în mediul tehnico 
economic 

 X Termen - 
30.09.2013 

32 Susţinerea publicării rezultatelor cercetării (taxele de participare) la 
conferințe de prestigiu (din categoria A conform clasificărilor MEN) 

 X Termen - 
30.09.2013 

33 Cofinanţarea conferinţelor internaţionale organizate de UTCN, care 
sunt indexate ISI Web of  Knowledge sau ISI Web of  Science 

 X Termen - 
30.09.2013 

34 Premierea publicaţiilor în reviste ISI cu SRI>0.5  X Termen - 
30.09.2013 

35 Asigurarea accesului la bazele de date internaţionale cu publicaţii 
ştiinţifice 

 X Termen - 
30.09.2013 

36 Susţinerea financiară a întâlnirilor de lucru în etapa de elaborare a 
aplicaţiei de finanţare pentru proiecte de cercetare internaţionale 
(ex. FP7) 

 X  
30.09.2013 

37 Dezvoltarea DECIDFR X  Termen - 
31.01.2013 

38 Dezvoltarea bazei de programe EC  X Termen - 
30.09.2013 

39 Colaborarea cu mediul economic  X Termen - 
30.09.2013 

40 Atragerea de studenţi internaţionali  X Termen - 
30.09.2013 

41 Dezvoltarea relației cu alumni  X Termen - 
30.09.2013 

42 Colaborarea cu administrația locală  X Termen - 
30.09.2013 

43 Promovare și comunicare  X Termen - 
30.09.2013 

44 Site-ul Universității  X Termen - 
30.09.2013 

45 Dezvoltarea infrastructurii de instruire a extensiilor universitare  X Termen - 
30.09.2013 

46 Dezvoltarea unui sistem de prioritizare a programului de investiții, 
bazat pe criterii măsurabile 

 X Termen - 
30.09.2013 

47 Dezvoltarea unui sistem informatic privind resursele materiale și 
administrarea lor 

 X Termen - 
30.09.2013 

48 Stabilirea de criterii de evaluare și proceduri de dezbatere publică a 
proiectelor de investiții 

 X Termen - 
30.09.2013 
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Nr. 
crt. 

Denumire proiect Grad de îndeplinire la 31 decembrie 2012 

Îndeplinit În derulare Observații 

49 Stabilirea și aplicarea de măsuri de eficientizare a bazei materiale 
proprii generatoare de venituri proprii 

 X Termen - 
30.09.2013 

50 Studiu de fezabilitate pntru construirea unui cămin pentru tineri 
cercetători, doctoranzi și asistenți 

 X Termen - 
30.09.2013 

51 Proiectarea și simularea sistemului de descentralizare a resurselor 
financiare - faza I (până la nivelul facultăţilor) 

 X Termen - 
30.09.2013 

52 Perfecţionarea personalului din universitate și dezvoltarea resursei 
umane tinere prin programe de mentorat 

 X Termen - 
30.09.2013 

53 Definirea unor criterii unitare de evaluare a personalului din 
universitate (didactic, nedidactic) 

 X Termen - 
30.09.2013 

54 Susținerea cadrelor didactice și analiza evoluției structurii de 
personal din universitate în contextul pensionărilor viitoare 

 X Termen - 
30.09.2013 

55 Definirea și aplicarea unui mecanism de stimulare a muncii 
individuale 

 X Termen - 
30.09.2013 

56 Organizarea procesului intern de selecție pentru directorii de 
departamente, șefii de birouri și oficii din cadrul CUNBM 

X  Termen - 
30.10.2012 

57 Armonizarea planurilor de învățământ din cadrul CUNBM cu cele 
din UTCN, acolo unde este cazul 

X  Termen - 
30.10.2012 

58 Actualizarea regulamentelor CUNBM în concordanță cu cele ale 
UTCN, ținând seama de specificul activității academice din CUNBM 

X  Termen - 
30.11.2012 

 
 

59 

Inițierea unor programe de studii masterale în colaborare între 
CUNBM și structuri din UTCN, înființarea la CUNBM a unui centru 
de educație antreprenorială pentru studenți în parteneriat cu 
mediul local  și organizarea unui seminar pe tema culturii 
tehnologice și transdisciplinarității 

X  Termen - 
30.11.2012 
Proiectul va 
fi reluat în 
2013-2014 

 
60 

Inițierea unor programe de studii masterale didactice pentru 
absolvenții de studii de licență care vor deveni cadre didactice  (în 
învățământul preuniversitar) 

  Termen - 
30.11.2012 

 
61 

Inițierea programelor de studii cu dublă specializare pentru 
română-etnologie, filozofie-jurnalism, chimie-biologie, matematică-
fizică, matematică-informatică, etc., de la facultățile de Litere și 
Științe (CUNBM) 

 X Termen - 
30.11.2012 

Nefinalizat – 
lipsă 

legislație 
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ANEXA 4 

PREMII ŞI MEDALII OBŢINUTE DE STUDENŢI LA CONCURSURI STUDENŢEŞTI 
 

CONCURSURILE  INTERNAŢIONALE  STUDENŢEŞTI  DE MATEMATICĂ SEEMOUS 
2012, Blagoevgrad –Bulgaria 
1.Cosma Horaţiu, argint 
2.Moldovan Dorin, argint 
3.Perşa R aul, bronz 
4.Portase Radu, bronz 
5.Ilieş Dan, bronz 
6.Iacob David, bronz 
 
2012, Varna  –Bulgaria, Concursul studenţesc al Bulgariei cu participare internaţională 
0. Premiul I  pe echipe: Univ. Tehnică din Cluj-Napoca 
1.Cosma Horaţiu, aur –marele premiu 
2.Ilieş Dan, argint 
3.Portase Radu, argint 
 
CONCURSURILE  INTERNAŢIONALE  STUDENŢEŞTI  DE MATEMATICĂ  
ARIEL UNIVERSITY, ISRAEL 
Etapa I, 2011-2012   Concurs pe echipe 
1.Iacob David-Octavian, aur (Moldovan Dorin, Suciu Octavian) 
2.Portase Radu, bronz (Cosma Horaţiu, Ilieş Dan, Vlas Tudor) 
3.Mandici Szilard, bronz  (Varadi Csongor, Borsos Zoltan, Mureşan Mircea) 
 
Etapa II, 2011-2012 
1.Iacob David, argint 
2.Portase Radu, bronz 
3.Cosma Horaţiu, bronz 
4.Ilieş Dan, bronz 
 
Etapa III, 2011-2012 
1.Portase Radu, argint 
2.Cosma Horaţiu, argint 
3.Ilieş Dan, argint 

 
Studenții Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca, au obținut medalii de aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de 
Matematică Ariel, care s-a desfășurat pe internet în luna decembrie a anului 2012. 
Concursul aduce în atenția studenților participanți, probleme din diferite domenii ale 
matematicii și presupune două etape: prima, numită Blitz, constă în rezolvarea unor exerciții 
într-un timp foarte scurt iar a doua, Championship, presupune descrierea soluțiilor în detaliu 
pentru problemele rezolvate în prima etapă. Între cele douăsprezece universități participante, 
cele trei echipe ale Universității Tehnice  s-au remarcat cu rezultate deosebite obținând o 
medalie de aur, una de argint și două de bronz, astfel: 
 
Echipa I – Medalie de aur în etapa Blitz, Medalie de bronz în etapa Championship 
Zalan Borsos 
Csongor Varady 
Endre Kemenes 
Boldiszar Kovacs 
 
Echipa II – Medalie de argint în etapa Championship 
Florin Lorand Balint 
Radu Marian Portase 



116 

 

Teodor Petrican 
Echipa III – Medalie de bronz în etapa Blitz 
Dan Ilieș 
Daniel Pop 
Mădălina Chiș 
Denisa Corb 

 
Studentul Adrian FRATEAN, din anul IV, de la Facultatea de Instalatii, a obtinut 

Premiul II la “Concursul Profesional Studentesc REHVA (Federation of European Heating, 
Ventilation and Air Conditioning Associations)”, care a avut loc in 17.10.2012 in cadrul 
Conferintei Nationale de Instalatii de la Sinaia, Editia a 47-a, cu lucrarea “The experimental 
study of the thermal effect due to cavitation with a view of using it as a non -conventional 
energy source”. 

O echipă formată din opt studenţi de la Facultatea de Construcții din cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca au participat între 10-13 aprilie 2012 la un concurs 
studențesc intitulat „Seismic Design Competition”, desfăşurat în Memphis, statul 
Tennessee, din SUA, unde au primit premiu  l special „Degenkolb - Structural Innovation 
Award” (pentru Inovație Structurală).  

O echipa alcătuită din şase studenţi UTCN (Csongor Biró, Szabolcs Hadi, György 
Kádár, Csongor Király, Alpár Kis, Máté Péntek), de la Facultatea de Construcţii, a participat 
la Campionatul Mondial de Structuri şi Poduri din Paste Făinoase, desfăşurat la 
Budapesta, în Ungaria, pe 25 mai. Echipa clujeană a fost prezentă cu două proiecte de 
poduri. În urma încercărilor şi probelor la care au fost supuse cele două construcţii realizate 
i-a plasat pe cei şase studenţi UTCN pe locul întâi, devenind astfel campioni mondiali la 
categoria „Poduri”.  
   19 studenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-au aflat  pe lista celor 40 de 
nume care au câştigat bursele private “Roberto Rocca” pentru anul universitar 2011/2012, 
oferite în cadrul Programulului Educaţional “Roberto Rocca” de către compania  
TenarisSilcotub  România (Zalău), valoarea bursei fiind de 2400 de euro, fiecare. 

În luna decembrie a avut loc premierea absolvenţilor promoţiei 2012, pentru „Cea mai 
buna lucrare de licenţă”, Tabelul 1.  In cadrul aceleiaşi luni a avut loc acordarea unor premii 
studenţilor orfani şi a celor cu probleme financiare deosebite. 

 
ABSOLVENTII  PROMOTIEI  2012  -  “CEA MAI BUNA LUCRARE DE LICENTA” 

Nr. 
crt 

 
      FACULTATEA 

 
Numele şi prenumele absolventului 

1.  Arhitectură şi Urbanism Muşuroia Raluca Sonia 

2.  Automatică şi Calculatoare Bona Adrian 

3.  Construcţii Pentek Mate Tamas 

4.  Construcţii de Maşini Blaga Alexandru Augustin 

5.  E. T. T. I. Kovacs Ingrid Maria 

6.  Ingineria Electrică Ilieş Vasile Viorel 

7.  Ingineria Materialelor şi  Mediului Bodocan Călin 

8.  Instalaţii Mănescu Radu 

9.  Mecanică Demeter Lorand Laszlo 

10.  Inginerie Tot Valentin 

11.  Litere Iliescu Alexandra 

12.  Ştiinţe Pop Mihai 

13.  Resurse Minerale şi Mediu Cioruţa Bogdan 
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