
 

 

 

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   386 / 27.03.2015 
Ȋn baza: 

Legii nr.1/2011, Legea Educaṭiei Naṭionale, art.138, art.142, art.145, art.151, art.156; 
Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 100(h), art. 190; 
Legea nr. 288/2004, Hotărârea Guvernului nr. 404/2006, art. 24(2);  
OMEN nr. 3165/04.02.2015; 
Regulamentului, ȋn vigoare, de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii 

Tehnice din Cluj-Napoca,  art. 25(2) și (5),  art. 27(1), art. 29(2), art. 30,  art. 59(1b); 
Adresa nr. 466/CA/05.03.2015 ȋnaintată Senatului universitar sub semnătura 

rectorului universităṭii cu privire la “modificările în Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la studii universitare de licență în UTCN pentru anul 
universitar 2015/2016 și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
admiterii la studii universitare de master în UTCN pentru anul universitar 
2015/2016”; 

  Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 27.03.2015  

Hotărăṣte 
Art. unic.  Se aprobă  următoarele modificări în Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de licență în UTCN pentru anul 
universitar 2015/2016 și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la 
studii universitare de master în UTCN pentru anul universitar 2015/2016: 

a) Ordinul nr. 5734/24.12.2013 cu Ordinul nr. 3165/04.02.2015, privind cadrul 
general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare 
de licență, master și de doctorat pentru anul universitar 2015/2016; 

b) Art.101, respectiv art. 5.2(5) – “Candidatului care a confirmat locul cu taxă la o 
comisie, achitând suma de 500 lei, iar ulterior a fost admis la buget la un 
domeniu numai din cadrul aceleași comisii, i se poate restitui suma achitată, 
numai după ce a fost înmatriculat și a semnat contractul de studii, dacă depune 
o cerere de restituire a taxei de 500 de lei.” 
Se înlocuiesc cu următorul conținut: “Candidatului care a confirmat locul cu 
taxă la o comisie, achitând suma de 500 lei, iar ulterior a fost admis la 
buget la un domeniu numai din cadrul aceleași comisii, i se poate restitui 
suma achitată, numai după ce a fost înmatriculat și a semnat contractul de 
studii, dacă depune o cerere de restituire a taxei de 500 de lei, pănă în 15 
decembrie 2015.”; 

c) Regulamentele se republică pe site-ul instituției în varianta astfel modificată. 
 

               Preṣedinte, 
              Prof.univ.dr.ing.Mihai ILIESCU 
 
 

   Aviz juridic,            Secretar principal, 
         Jurist  Daniel STAN                Ing.Maria Liana FENEȘAN 

 


