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1. Introducere: 

RAPORTUL RECTORULUI  PRIVIND STAREA UTCN în anul 2019 este redactat în 

conformitate cu prevederile art. 130, alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, dar 

include - pe lângă paragrafele solicitate prin lege - și informații suplimentare relevante pentru 

activitatea desfășurată în anul de raportare. Acesta este structurat pe următoarele capitole, 

având scopul de a asigura transparență și o informare corectă a comunității academice privind:  

• Situaţia financiară a UTCN 

• Situaţia personalului din UTCN 

• Activitatea didactică  

• Inserţia profesională a absolvenţilor 

• Activitatea de doctorat 

• Situaţia programelor de studii 

• Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul UTCN 

• Activitatea de cercetare 

• Activitatea de coordonare a proiectelor pe fonduri structurale 

• Relaţiile internaţionale, imagine şi comunicare 

• Educația continuă 

• Colaborarea cu mediul socio-economic 

• Activităţile administrative şi de patrimoniu 

• Sistemul de control intern managerial 

• Activitatea organizațiilor studențești 

• Alumni 



 
 

 

 

Pe lângă capitolele menționate, raportul conține și 7 Anexe (1. Distincții și diplome, 2. 

Raportul Comisiei de Etică, 3. Lista programelor de studii universitare de licență autorizate 

să funcționeze provizoriu sau acreditate pentru anul universitar 2019/2010 în cadrul UTCN, 

4. Lista programelor de studii universitare de master acreditate sau încadrate în domenii 

acreditate pentru anul universitar 2019/2010 în cadrul UTCN. 5. Lista indicatorilor de 

calitate. 6. Repartizarea FS pe ramuri de știință, 7. Gradul de îndeplinire a obiectivelor din 

Planul Operațional). 

Prezentul Raport conține date relevante – într-o variantă detaliată (180 pagini) - aferente 

principalelor activități, reflectând dinamica realităților cu care se confruntă sistemul universitar 

românesc în general și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în particular. El reprezintă – pe 

lângă o cuatificare a reușitelor - o prezentare din perspectiva agregată, instituțională, a 

eforturilor tuturor membrilor comunității academice de a răspunde provocărilor date de 

contextul naţional şi european. În Introducere se menționează că în realizarea acestuia „au fost 

urmărite rezultatele înregistrate, precum și corelarea acestora cu obiectivele asumate prin 

Planul strategic pentru perioada 2016-2020 și Planul operațional pentru anul 2019.” 

Documentul se constituie astfel într-un real instrument de evaluare a gradului de atingere a 

obiectivelor asumate instituțional, oferind totodată și o perspectivă asupra tendințelor viitoare.  

 

2. Cadrul legal de întocmire a raportului de sinteză 

 În conformitate cu Legea Educației Naționale (LEN) nr. 1/2011 și a Cartei UTCN, este 

obligația conducerii administrative a Universității să definitiveze până la data de 1 aprilie a 

fiecărui an un raport privind starea Universității din anul precedent. Raportul privitor la starea 

UTCN pe 2019 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 130, alin (2) din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, acesta incluzând atât informaţiile solicitate prin lege, cât și alte 

informații relevante pentru activitatea desfășurată în anul de raportare. 

În concordanță cu LEN nr. 1/2011, Carta UTCN și cu Regulamentul de organizare și 

funcționare a Senatului universitar, președintele comisiei Senatului universitar pe probleme de 

„Management, Reglementare și Comunicare” a realizat, pe baza rapoartelor comisiilor pe 

domenii de activitate ale Senatului universitar, Raportul de sinteză asupra Raportului anual 

al rectorului privitor la starea UTCN pe anul 2019. 

În elaborarea prezentului Raport de Sinteză am beneficiat de sprijinul și expertiza colegilor 

din Biroul Operativ al Senatului, al președinților comisiilor de resort, precum și al tuturor 

colegilor senatori, prin analizele pertinente, observațiile și sugestiile transmise.  

Analiza Raportului de sinteză pe anul 2019 s-a realizat prin raportarea la următoarele 

documente de referință: 

➢ Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale; 

➢ Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca; 



 
 

 

➢ Contractul de management încheiat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin 

Președintele Senatului universitar, Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE și Rectorul 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA;  

➢ Planul strategic al UTCN 2016-2020, aprobat de Senat în 22.07.2016; 

➢ Planul Operațional pentru anul 2019. 

 

 

Prezentul Raport de sinteză este structurat pe următoarele capitole: 

✓ Realizări semnificative, prezentate în Raportul anual privitor la starea UTCN pe 

anul 2019 

✓ Observații  

✓ Concluzii 

 

3. Realizări semnificative prezentate în Raportul anual privitor la starea UTCN pe anul 

2019 

Analiza Raportului Anual al Rectorului privitor la starea UTCN pe 2019, efectuată de 

comisiile de specialitate ale Senatului universitar, în concordanță cu Planul strategic al UTCN 

pe 2016 – 2020 (prin compatibilizarea învăţământului pe orientările europene: implementarea 

strategiei Europa 2020 - capitolul educaţie, cercetare, inovare) și a Planului Operațional pentru 

anul 2019, prin măsurile prioritare necesare pentru asigurarea dezvoltării instituționale,  a pus 

în evidență - prin  volumul mare de date prezentate, cu informații clare, sub formă de grafice - 

o serie de realizări semnificative, după cum urmează:  

❖ Referitor la situaţia financiară a UTCN, se remarcă următoarele: 

 

✓ Evoluția constant crescătoare a veniturilor totale încasate (în anul 2019 mai mari 

cu 24,07% față de cele din 2018) 

✓ Câștigarea a 6 proiecte FDI (cu unul în plus față de 2018), în valoare totală de 

1.967.000 lei 

✓ Veniturile proprii din taxe şi sponsorizări din anul 2019 (18.945.937 lei) au crescut 

cu aproape 4% față de cele din anul 2018 

✓ Veniturile încasate din contractele de cercetare (22.018.973 lei) sunt comparabile 

cu cele din anii anteriori 

✓ Veniturile din accesarea fondurilor europene, inclusiv proiectele H2020 

(19.209.741 lei) au fost cu 50,86% mai mari decât cele din anul 2018 

✓ Soldul total al universității a ajuns la sfârşitul anului 2019 la 146.373.209 lei (din 

care 36.344.058 lei reprezintă soldul acumulat pe parcursul anului 2019), fiind cu 



 
 

 

33% mai mare decât soldul total al anului precedent. Mare parte provine din sumele 

suplimentare alocate de la buget în luna decembrie, cercetare, sume care nu au mai 

putut fi cheltuite. 

✓ În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în 2019 (339.670.591 lei), acestea 

prezintă o creştere cu 16,6% față de cele din anul precedent, datorată în principal 

majorării cheltuielilor salariale, a celor cu bunuri și servicii și cu bursele studenţeşti 

În domeniul politicilor financiare remarcăm în mod deosebit următoarele:  

✓ alocarea spre facultăți a următoarelor fonduri (finanțarea de bază și/sau venituri 

proprii): 

• 2.000.000 lei pentru echipamente 

• 3.300.000 lei pentru fond reparații spații 

• 1.400.000 lei pentru achiziție de obiecte de inventar, rechizite și reparații   

echipamente 

• 400.000 lei pentru participări la manifestări științifice în țară 

• 800.000 lei și 40.000 euro pentru participări la manifestări științifice în străinătate 

pentru cadre didactice și studenți 

✓ acordarea din resurse proprii a următoarelor: 

• creșteri salariale între 0 şi 30% personalului didactic, precum şi creşteri de 10% 

personalului nedidactic 

• ajutoare sociale ocazionale acordate prin sindicatele UTCN în valoare de 

414.150 lei (8 martie, Paşte, 1 iunie, sărbători de iarnă) 

• suplimentări la fondul pentru bursele studenților (performanță, sociale, 

ocazionale) și a doctoranzilor în suma de 4.093.388 lei 

• burse de cercetare pe toată perioada anului 2019 în sumă de 292.276 lei 

• suport financiar acordat studenților în cuantum de 558.046 lei (premii, burse 

speciale pentru studenți cazuri sociale, studenți cu rezultate deosebite, mese și 

regie cantină, activități asociații studențești, transport studenți etc) 

• împrumuturi pentru plata salariilor din proiectele de cercetare, SEE și POC în 

cuantum de 7.994.289 lei 

✓ Acordarea de granturi din resurse proprii pentru: 

• competiții interne și granturi de cercetare de excepție (fond utilizat în valoare de 

149.683 lei) 

• articole publicate (fond utilizat în valoare de 163.674 lei) 

 

 

 



 
 

 

❖ În ceea ce privește situaţia personalului din UTCN, se observă următoarele: 

✓ La data de 1 octombrie 2019, în cadrul UTCN, în cele 12 facultăți, Şcoala Doctorală 

(SD) și în Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) erau 

active un număr de 908 cadre didactice titulare, din care: 

• 152 cu gradul didactic de profesor, reprezentând 16,74 %, din total 

• 269 cu gradul didactic de conferențiar, reprezentând 29,63 %, din total 

• 360 cu gradul didactic de lector/șef lucrări, reprezentând 39,65 %, din total 

• 127 cu gradul didactic de asistent, reprezentând 13.99 %, din total 

✓ Gradul de acoperire al posturilor didactice din universitate (1.598 posturi normate) 

a fost de 56,82% 

✓ Analiza situației posturilor didactice pe grade didactice și facultăți (ocupate şi 

vacante) la 01.10.2019 relevă o mare diferență pentru acest indicator de la o 

facultate la alta (grad de acoperire care variază între 78,95% și 50%). Această 

diferențiere se accentuază și mai mult dacă analiza este extinsă până la nivel de 

departamente. 

✓ Remarcăm creșterea calității corpului didactic: doar 3,85% din totalul cadrelor 

didactice încadrate cu normă întreagă nu dețin titlul științific de doctor (aceștia fiind 

doctoranzi angajați ca asistenți pe perioadă determinată) și respectiv 65,13% (99 

din 152) dintre profesori au conducere de doctorat 

✓ Structura pentru categoriile de personal didactic auxiliar la facultăți și laboratoare, 

auxiliar administrativ și nedidactic demonstrează o repartizare echilibrată, adecvată 

necesităților funcționale din universitate,  înregistrându-se mici variații de la un an 

la altul la nivelul acestor categorii de personal 

Dintre acțiunile specifice derulate în anul 2019 se remarcă: 

✓ Punerea în aplicare, cu începere din 1 ianuarie 2019, a majorării salariale 

reprezentând prima tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de 

lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. (în consecință la data de 

31.12.2019, o mare parte a personalului din universitate a ajuns deja să fie plătită în 

conformitate cu grilele maxime prevăzute prin legea unică a salarizării pentru anul 

2022) 

✓ Acordarea tuturor suplimentelor salariale prevăzute de lege (sporul de solicitare 

neuropsihică, indemnizația de hrană etc.)  

✓ Alocarea către angajați a voucherelor de vacanță 

✓ Aplicarea sistemului de acordare a salariilor diferențiate din venituri proprii, 

pornind de la setul de criterii aprobate de către Senatul UTCN   

✓ Achitarea, conform legislației, a tranșelor aferente anului 2019 din diferențele de 

drepturi salariale obținute de personalul didactic și didactic auxiliar în baza 



 
 

 

sentințelor judecătorești și cele aferente anilor 2018 și 2019 stabilite conform Legii 

85/2016 

✓ Derularea în bune condiții a procedurilor privind acordarea: 

• gradațiilor de merit pentru personalul didactic 

• gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar 

• menținerilor/prelungirilor de activitate pentru personalul didactic ajuns la vârsta 

de pensionare 

✓ Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare 

și nedidactice, cu respectarea procedurilor legale  

✓ Derularea de acțiuni specifice pentru urmărirea efectivă a timpului de lucru pentru 

personalul angajat în universitate care desfășoară și alte activități în afara celor 

specificate în fișa postului 

✓ Susținerea financiară a participării personalului didactic auxiliar la cursuri de 

formare profesională (39 persoane) 

 

❖ Privitor la activitatea didactică se remarcă următoarele: 

✓ Numărul de 19.722 de studenți înmatriculați la data de 1 octombrie 2019 în cadrul 

celor 12 facultăți ale UTCN (la buget + taxă, licență + masterat) reprezintă o ușoară 

scădere cu 1,74% față de anul universitar anterior, dar evoluția diferă de la o 

facultate la alta 

✓ Se remarcă acțiunile constante de promovare: on-line, prin mass-media, comunicare 

directă, vizite la peste 400 de licee din zone limitrofe  

✓ Se evidențiază o serie de acțiuni precum:  

• organizarea evenimentelor de tipul Ziua porților deschise la extensiile 

universitare și participarea la Târgurile de ofertă educațională (ex. RIUF – Cluj-

Napoca, Brașov, Iași) 

• Biroul de Admitere (BA) al UTCN a organizat programul prezentării ofertei 

educaționale în licee, corelându-l cu proiectul anual al Organizației Studenților 

Universității Tehnice (OSUT) „Viitor inginer”, cu proiectul FDI al Centrului de 

Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), dar și cu programul de promovare 

al facultăților 

• Organizarea de cursuri gratuite la matematică pentru elevii de liceu, precum şi 

simularea admiterii (în urma acesteia, candidaților cu media cea mai mare li      

s-a oferit posibilitatea de a deveni studenți UTCN, fără admitere, la anumite 

specializări, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții) 

✓ Ca urmare a acțiunilor constante de promovare, în anul 2019 s-au ocupat 4.137 de 

locuri, cu 2,86% mai multe față de anul anterior, repartizate astfel: 3.440 locuri la 

buget, respectiv 697 de locuri la taxă 



 
 

 

✓ Evoluția numărului total de studenți, nivel de studii universitare de licență, (buget 

și taxă) are variații anuale minore, dar cu o ușoară scădere cu 1,25% în anul 

universitar 2019/2020 (la data de 1 octombrie) față de aceeași dată de referinţă a 

anului universitar 2016/2017 și o scădere cu 2,27% față de anul 2018/2019  

✓ Preocuparea constantă de monitorizare a situației școlare și a gradului de reținere 

(programe de consiliere la nivel de facultăți, coordonate de CCOC) 

✓ Printre proiectele de succes ale CCOC se numără:  

• Săptămâna bobocilor în UTCN, ediția a-VII-a 

• Zilele carierei în UTCN, ediția a-VII-a 

• analiza gradului de angajare a absolvenților UTCN 

• pregătirea primei sesiuni, cu participarea consilierilor de carieră din fiecare 

facultate 

• consiliere psihologică, consiliere pentru carieră și dezvoltare personală, ședințe 

individuale și de grup – workshop-uri (ex: Gestionarea stresului în sesiune) 

• organizarea unor workshop-uri interactive pentru studenți, în colaborare cu 

reprezentanţi ai mediul economic 

• vizite de studiu la companii 

• cercul de dezvoltare personală “IMPLICAT” adresat studenților UTCN. 

✓ Proiectul de tip FDI derulat în anul 2017, „Echitate socială și consiliere pentru 

accesul la studii universitare și dezvoltarea carierei”, a continuat în anul 2018 cu 

proiectul „Consiliere și suport pentru accesul la studii universitare, reducerea 

abandonului și inserția pe piața muncii (COSAUNIV)”, iar în anul 2019 a continuat 

cu proiectul CNFISFDI-2019-0243 – „Creșterea accesului la învățământul superior 

tehnic și a incluziunii sociale prin educație pentru carieră (ProUNIV)”, având ca 

obiectiv principal implementarea de activități specifice educației pentru carieră în 

vederea sporirii accesului tinerilor la învățământul superior tehnic, conturarea 

traseului educațional și integrarea pe piața muncii, având în vedere creșterea 

echității sociale 

✓ la proiect au participat și studenții de la OSUT, aceștia promovând oferta 

educațională în liceele din mediul rural, cu adresare la peste 1.000 de elevi 

✓ studenții UTCN beneficiază de expertiza consilierului psihologic din cadrul CCOC 

(consiliere pe probleme de dezvoltare personală, probleme psihologice, de familie 

și relaționare, dificultăți academice, risc de abandon școlar) 

✓ Analizând procentul absolvenților și al licențiaților din totalul studenților din anul 

terminal se constată faptul că 72,18% devin absolvenți și doar 62,90% devin 

licențiați. Situația este mai bună față de anul anterior, având o evoluție pozitivă, 



 
 

 

respectiv o creștere cu 5,3% la absolvenți și cu 5,07% la licențiați, înregistrându-se 

valorile cele mai mari din ultimii ani. Aceste valori diferă foarte mult de la o 

facultate la alta. 

✓ Numărul total al studenților de la nivelul studiilor universitare de master, 4.385 

(buget și taxă), pentru ultimii patru ani universitari se păstrează aproximativ 

constant, dar cu evoluții diferite de la o facultate la alta 

✓ În anul 2019, UTCN a avut finanțate 13 proiecte de tip ROSE (având ca obiectiv 

asigurarea accesului la un învățământ de calitate, adaptat la necesitățile pieței forței 

de muncă) pe trei scheme de granturi, dintre care una necompetitivă.  

• În cadrul acesteia au fost finanțate cele 11 facultăți declarate eligibile: trei 

facultăți în anul 2018, runda I (Construcții de Mașini, Inginerie Electrică și 

Litere) şi opt în 2019, runda II (Automatică și Calculatoare, Autovehicule 

Rutiere, Mecatronică şi Mecanică, Construcții, Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, Ingineria Materialelor și a Mediului, Instalații, 

Inginerie și Științe) 

UTCN a câștigat și două proiecte de tip ROSE pe schemele de granturi competitive: 

• program de vară de tip punte (Summer bridge programs), depus și câștigat de 

BA în numele Facultăţilor de Automatică și Calculatoare, Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației şi Inginerie Electrică având titlul 

“Școală de vară pentru creșterea accesului la învățământ terțiar în domeniul 

electric prin motivarea elevilor de liceu aflați în situații de risc” - 

ELECTROSUMMER cu un buget total alocat de 180.000 Euro 

• centre de învățare, dezvoltare în scopul îmbunătățirii mecanismelor academice 

și sociale de sprijin pentru studenții cu risc mare de abandon. Schema de granturi 

competitivă, a fost depusă și câștigată de CCOC, având titlul “Centru de studii 

de învățare al UTCN (CeSTI)” cu un buget total alocat de 200.000 Euro.  

Remarcăm, de asemenea, în  mod deosebit și alte activități conexe activităților didactice: 

✓ Activitatea Direcției Generale Bibliotecă 

• deservirea cu informații științifice și generale a cadrelor didactice, cercetătorilor 

și studenților din UTCN, asigurarea funcționării corespunzătoare a arhivei 

universității, tipărirea de cursuri și îndrumătoare și vânzarea lor prin cele 2 

librării existente. 

• continuarea achiziționării de volume (1.839 volume achziționate în 2019, 

ajungând la un număr total de 591.392 volume) 

• s-a oferit acces la resursele electronice, prin proiectul (ANELiS Plus), finanțat 

din resurse proprii,  

• acces la catalogul electronic on-line Infostandard prin calculatoarele 

universităţii 



 
 

 

✓ Editura proprie, U.T.PRESS (recunoscută CNFIS) 

• publicarea de cursuri, îndrumătoare de laborator și alte materiale didactice 

• în anul 2019 s-au publicat un număr de 78 de titluri de carte, care acoperă 

aproape toate domeniile de studiu din universitate (în format tipărit, electronic 

sau online) 

✓ Inaugurarea noii biblioteci de la CUNBM în primăvara anului 2019  

• deservește studenții de la cele trei facultăți de la Centru Universitar Nord Baia 

Mare: Facultatea de Litere, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe 

✓ Arhiva UTCN  

✓ Tipografia universității 

✓ Librăria universității 

 

❖ Informațiile din Raport referitoare la inserția profesională a absolvenților UTCN 

(promoția 2018) relevă următoarele:  

✓ Indicator important în ceea ce privește performanța procesului educațional 

✓ Conform informațiilor culese din chestionarele completate și prezentate la 

eliberarea diplomelor, absolvenții UTCN din promoția 2018 au fost angajați, în 

momentul completării chestionarelor, în proporție de 80%, un procent de 68%        

și-au găsit un loc de muncă la nivelul calificării, iar 78% dintre absolvenții 

promoției 2018 sunt angajați în România. 

✓ Prin prelucrarea datelor din chestionar rezultă și intenția absolvenților promoției 

2018 de continuare a studiilor, aceasta fiind de 68% la nivelul UTCN. Acest 

indicator a avut mici variații în ultimii ani, ceea ce justifică ocuparea tuturor 

locurilor la ciclul de studii de master, cu finanțare de la buget și chiar un număr de 

locuri la taxă. Un procent de 68% dintre absolvenții de licență doresc înscrierea la 

ciclul II, master, iar 1% doresc un alt program de studiu la licență sau cursuri 

postuniversitare.  

✓ Se evidențiază diferențe mari de la o facultate la alta, atât în ceea ce privește gradul 

de angajare, cât și analiza locului de muncă (dacă este sau nu în domeniul calificării 

obținute la absolvire) 

✓ Se remarcă evoluții pozitive 

 

❖ Sunt de subliniat următoarele aspecte cu privire la activitatea de doctorat: 

✓ Se menține un număr relativ constant de 220 doctoranzi admiși în anul I, în ultimii 

5 ani 

✓ Sunt ocupate cu succes toate locurile alocate de MEN 



 
 

 

✓ Numărul locurilor cu bursă alocate de către MEN pentru anul universitar 2019/2020 

a fost de 102, plus 1 loc acordat suplimentar în urma solicitării către MEN 

✓ Au fost acordate și un număr de 93 locuri fără bursă, iar în urma solicitării UTCN 

au fost acordate 4 locuri suplimentare. Acestea au fost repartizate în urma admiterii, 

în funcție de solicitări, în locuri cu frecvență, fără bursă (47) și cu frecvență redusă, 

fără bursă (50). 

✓ În ultimii 4 ani numărul doctoranzilor în stagiu (anii I, II, III) s-a menținut între 

valorile 649-659, fiind în scădere (datorită alocării de către MEN a unui număr mai 

mic de locuri), la fel și numărul de teze susținute (în prezent, majoritatea 

doctoranzilor susțin teza de doctorat în perioada de prelungire/grație). 

✓ Numărul conducătorilor de doctorat este în creștere (datorită susținerii tezelor de 

abilitare și afilierii la Școala Doctorală a cadrelor didactice din UTCN și din alte 

universităţi sau instituții de cercetare) 

Remarcăm o serie de măsuri care au fost luate de către conducerea UTCN în vederea sprijinirii 

studiilor universitare de doctorat: 

✓ acordarea a 30 de burse din venituri proprii ale UTCN pentru doctoranzii care 

realizează activități didactice, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 

76 din 06.09.2016 

✓ reducerea cu 25% taxa de susținere a tezei de abilitare pentru 8 cadre didactice din 

cadrul UTCN 

✓ conform HCA nr. 9 din 15.01.2019, fiecare student doctorand din cadrul IOSUD-

UTCN are acces la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine 

TURNITIN pentru verificarea rapoartelor de cercetare științifică, lucrărilor 

științifice și a tezelor de doctorat 

✓ fiecare student doctorand are acces gratuit la platforma ANELIS plus 

✓ majorarea sumelor alocate pentru decontul membrilor comisiei de susținere a 

tezelor de doctorat și de abilitare (prin HCA nr. 15 din 05.02.2019 se reglementează 

decontarea cheltuielilor privind participarea referenților în comisii de doctorat, în 

comisii de concurs sau în comisii pentru susținerea tezei de abilitare) 

✓ cu începere de la 1 octombrie 2019 conducătorii de doctorat, conducătorii de 

doctorat în cotutelă și președintele comisiei de susținere publică a tezei de doctorat 

beneficiază de drepturi salariale 

✓ în vederea creșterii standardelor de calitate, începând cu anul universitar 2019/2020 

devine obligatorie noua formă și structură pentru teza de doctorat și teza de abilitare, 

respectiv formatul B5 

 



 
 

 

Alte activități desfășurate: 

✓ Au fost elaborate și aprobate „Procedura privind finalizarea studiilor de doctorat în 

cadrul IOSUD-UTCN” și „Ghidul de elaborare a tezei de doctorat UTCN” 

✓ Procesul de autoevaluare în UTCN a fost demarat la data de 16 noiembrie 2018 și 

s-a finalizat la data de 15 februarie 2019 prin depunerea la ARACIS a 15 rapoarte 

de evaluare internă. Principalele criterii de evaluare au fost capacitatea 

instituțională, eficacitatea educaţională și managementul calităţii. 

✓ Obţinerea unei finanţări în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU). 

Proiectul, cu titlul „Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în 

programele de studii doctorale şi post-doctorale - ANTREDOC”, a fost selectat 

pentru finanţare în cadrul apelului POCU/380/6/13. Proiectul ANTREDOC (valoare 

totală eligibilă și asistență financiară nerabursabilă de 6.978.750 lei) va sprijini un 

număr de 99 de cercetători, dintre care 67 doctoranzi şi 32 post-doctoranzi, care vor 

primi un ajutor financiar suplimentar pentru o perioadă de 12 luni, timp în care, 

printr-un program de formare pregătit de UTCN în parteneriat public-privat cu 

firma Bosch, aceştia vor avea ocazia de a-şi forma competenţe transversale 

antreprenoriale. 

 

❖ Situația programelor de studii 

✓ La sfârșitul anului 2019, în cadrul celor 12 facultăți, UTCN avea un număr de 91 

programe de licență acreditate sau autorizate provizoriu și 95 programe de master 

acreditate sau încadrate în domeniu acreditat 

• Programele universitare de licență 

✓ în anul 2019 au fost evaluate extern 8 programe de licență și 4 programe de master  

✓ este de remarcat faptul că în ultimii 4 ani nu a existat nici un program de licență 

care să nu obțină acreditarea 

✓ calificativele obținute în urma evaluărilor ARACIS a programelor de studii: din 

totalul de 91 de programe de studii de licență, 89 de programe (97,80%) au primit 

calificativul „încredere”, iar două programe (2,20%) au primit calificativul 

„încredere limitată”  

• Programele universitare de master 

✓ la sfârșitul anului 2019, în UTCN existau 95 programe de studiu de master, 79 

acreditate și 16 cu încadrare într-un domeniu acreditat 

✓ cele 95 programe de studii universitare de master, în 29 de domenii de master 

acreditate, funcționează după cum urmează: 67 programe la Cluj-Napoca (inclusiv 

extensiile universitare) în 15 domenii și 28 de programe la Baia Mare în 20 domenii 



 
 

 

✓ domeniile în care funcționează programe de la mai multe facultăți sunt: ingineria 

materialelor, ingineria mediului, inginerie civilă și instalații, inginerie electrică, 

inginerie energetică, inginerie industrială, inginerie și management, mecatronică și 

robotică 

 

❖ Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul UTCN 

✓ Misiunea Biroului pentru Asigurarea Calității (BAC) este orientată spre dezvoltarea 

și implementarea unui sistem integrat de asigurare a calității în departamente, 

facultăți și extensii, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, standardelor 

interne ale UTCN și cerințelor standardelor ARACIS. 

În anul 2019 se evidențiază întreprinderea următoarelor acțiuni : 

• documentarea proceselor din universitate referitoare la asigurarea calității 

• colaborarea cu Serviciul Informatic (SINU) pentru implementarea planurilor de 

învățământ, verificarea și analiza acestora 

• elaborarea și actualizarea periodică a modelului raportului de autoevaluare  

programelor de licență și a ghidului de elaborare a raportului de autoevaluare 

• analiza programelor oferite de UTCN: verificarea și avizarea planurilor de învățământ 

• verificarea documentelor transmise la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în 

vederea validării calificărilor aferente programelor de studii și înscrierea acestora în 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) 

• verificarea dosarelor de autoevaluare ale programelor de licență și master pentru 

înaintare la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS) 

• coordonarea evaluării activității didactice de către studenți 

• elaborarea ghidului studentului pentru studiile universitare de licență și pentru studiile 

universitare de master 

• organizarea de întâlniri de lucru cu responsabilii programelor de master, de licență 

responsabilii cu asigurarea calității și responsabilii RNCIS pentru programele evaluate 

• organizarea activităților în vederea evaluării externe 

• prezentarea către Consiliul de Administrație și Senat a documentelor BAC spre validare 

• transmiterea către decanate a informațiilor și cerințelor ARACIS privind autorizarea 

provizorie, acreditarea, evaluarea periodică, încadrarea în domeniu a programelor de 

studii 

✓ Pe parcursul anului 2019 au fost analizate și transmise la ANC, în vederea validări  

calificărilor, documentele aferente unui număr de 79 programe de studii 

universitare de master și unui program de studii universitare de licență. 

✓ S-a finalizat înscrierea în RNCIS a calificărilor pentru 14 programe de studii 

universitare de master care au fost încadrate anterior în domenii acreditate (pentru 



 
 

 

care au fost emise rapoarte ARACIS), precum și pentru 8 programe de studii 

universitare de licență.  

✓ Au fost analizate și verificate documentele transmise la ANC în vederea validării 

calificărilor aferente unui număr de 4 programe noi de studii universitare de master, 

obținându-se adeverințele de validare a acestor calificări. 

 

❖ Cercetarea științifică și inovarea au ocupat și în anul 2019 un loc important în cadrul 

activităților derulate în UTCN.  

Scopul principalelor activități desfășurate în acest sens a fost: 

✓ creșterea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare 

✓ dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare 

✓ dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare 

✓ dinamizarea relației cu mediul socio-economic pentru transfer tehnologic, 

consultanță și derularea de proiecte comune de cercetare științifică  

✓ creșterea vizibilității naționale și internaționale 

Conform datelor sintetice prezentate în raport, activitatea de cercetare desfășurată în 

UTCN este bună și se înscrie pe un trend ascendent; acest fapt este de apreciat mai ales în 

contextul ultimilor ani în care finanțarea cercetării din fonduri naționale este aproape 

inexistentă; așa cum arată și rezultatele financiare, principalele surse de sustinere a activitatii 

de cercetare au fost fondurile europene, contractele cu mediul-socio-economic și proiectele 

finanțate din fonduri proprii ale UTCN.  

Potrivit datelor din Raport, se remarcă în mod deosebit o serie de acțiuni: 

✓ Măsuri pentru sprijinirea structurilor de cercetare și a cercetătorilor  

Exemple: 

• alocarea unei cote din regia cercetării către directorii de proiecte, 

departamente și facultăți. Sumele se folosesc pentru burse, deplasări, 

achiziții, întreținere echipamente (în valoare de 864.702 lei pe anul 2019) 

• continuarea finanțării din venituri proprii UTCN a competițiilor interne 

pentru sprijinirea tinerilor cercetător (12 contracte în competiția națională 

ARUT cu finanțare în 2019 în valoare de 526.000 lei) 

• susținerea din venituri proprii (regia cercetării) a prezentării și publicării 

rezultatelor cercetării la conferințe de prestigiu (40.000 euro în 2019) 

• continuarea activității de susținere din venituri proprii (regia cercetării) a 

publicațiilor în reviste ISI și a brevetării (84 de granturi suport în valoare de 

356.351 lei în 2019) etc. 

✓ Acțiuni pentru îmbunătățirea procesului de management a cercetării științifice 



 
 

 

✓ Acțiuni pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare 

✓ Acțiuni pentru identificarea domeniilor de excelență și a posibilităților de cooperare 

în domenii interdisciplinare 

✓ Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării în mediul tehnico-economic 

Analiza veniturilor încasate în anul 2019 pe tipuri de proiecte evidențiază faptul că cea 

mai mare contribuție este atrasă din competițiile naționale 37,64% (57 proiecte), urmată de 

fonduri structurale de cercetare, cu 28,18% (4 proiecte). 

Este de remarcat numărul mare de proiecte H2020 în derulare, la care se adaugă și două 

proiecte noi, câștigate în ianuarie 2020. Într-un clasament realizat de EU, UTCN se află pe 

poziția a 2-a după UPB ca valoare a contractelor de tip H2020 atrase, la mare distanță de restul 

universităților. 

Se remarcă, de asemenea,  tendința ascendentă a parametrilor importanți de evaluare a 

activității de cercetare: 

✓ Evoluția publicării științifice în jurnale și conferințe de prestigiu (în jurnale ISI 

și la conferințe de tip ISI Proceedings) 

✓ Este prognozată atingerea unui număr de peste 900 publicații ISI pe anul 2019 

✓ Evoluția pozitivă a publicării în jurnalele și revistele monitorizate de SCOPUS 

(în anul 2019 se înregistrează un maxim de 891 publicații)  

✓ Numărul de citări este pe un trend crescător (10,705 citări în 2019) 

✓ În 2019 s-au depus 20 cereri de brevete și s-au obținut 8 brevete 

Ranking-uri internaţionale 

Analiza ranking-urilor în care a apărut UTCN și pozițiile obținute evidențiază următoarele date: 

✓ Universitatea a participat la evaluarea internațională QS Stars și a obținut 

4 stele din cinci posibile echivalând cu universitate de excelenţă 

recunoscută la nivel internațional 

✓ În ranking-ul SCIMAGO pe universități, bazat pe SCOPUS, pe anul 2019, 

UTCN este pe locul opt, în față aflându-se doar o singură universitate tehnică  

✓ În rankingul QS pe EECA, în anul 2019, universitatea noastră este pe locul 119 

✓ Pe domeniul Inginerie electrică și electronică, UTCN se clasează pe locul 401-

450 la nivel mondial și pe locul 2 în România, pe domeniul Calculatoare pe 

locul 551-600 la nivel mondial și pe locul 2 în România la egalitate cu UBB, iar 

pe domeniul Inginerie mecanică pe locul 351-400 la nivel mondial și locul al 

treilea în România  

✓ În acelaşi ranking, pe anul 2020, din 1.368 de instituţii clasificate, domeniile din 

UTCN se poziţionează după cum urmează: domeniul Inginerie electrică și 

electronică, se clasează pe locul 351-400 la nivel mondial și pe locul 2 în 

România, domeniul Calculatoare pe locul 451-500 la nivel mondial și pe locul 

2 în România, iar domeniul Inginerie mecanică pe locul 351-400 la nivel 

mondial, dar pe locul al doilea în România  



 
 

 

✓ În ranking-ul Times domeniul Calculatoare a fost încadrat în clasa 600+ iar 

domeniul Inginerie în clasa 800+ la nivel mondial  

 

❖ Analiza activității conducerii executive privind strategia și dezvoltarea 

Problematica analizată este reflectată în Planul Strategic pe perioada 2016 - 2020 și în 

Planul Operațional - proiecte principale pentru perioada octombrie 2018 - septembrie 2019, 

respectiv octombrie 2019 - septembrie 2020, prin măsurile prioritare necesare pentru asigurarea 

dezvoltării instituționale în perioada 2016-2020. 

Pentru anul 2019 remarcăm următoarele proiecte întreprinse pentru a duce la îndeplinire 

Planul Strategic si pentru a asigura buna dezvoltare a UTCN: 

• Proiecte cu derulare continuă: 

✓ participarea UTC-N la evenimente ale comunității locale, Zilele Clujului, Cluj 

Innovation Days, precum și la mijloacele de prezentare pe care le folosește 

Primăria Cluj 

✓ încurajarea și susținerea depunerii de proiecte instituționale, prin asigurarea 

inclusiv a suportului financiar necesar derulării în condiții optime a acestora 

✓ promovarea programelor didactice către studenții străini și a  programelor de 

master și pregătire continuă oferite în regim cu taxă mediului economic 

✓ implementarea unui sistem coerent, stimulativ și transparent de atragere de 

fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic 

✓ dezvoltarea „Departamentului pentru relația cu mediul socio-economic” ca 

interfață instituțională a UTCN  

✓ identificarea organizațiilor mediului socio-economic cu care UTCN are sau 

poate dezvolta relații de colaborare și stabilirea unor canale de comunicare cu 

acestea. Dezvoltarea unei baze de date care să faciliteze intermedierea 

colaborărilor și transferul de cunoaștere între universitate și organizațiile 

mediului socio-economic 

✓ Universitatea Antreprenorială - dezvoltarea relațiilor de colaborare și facilitarea 

transferului de cunoaștere către organizațiile mediului socio-economic 

✓ dezvoltarea de relații parteneriale și de colaborare cu organizațiile mediului 

socio-economic, incluzând servicii care valorifică competențe specifice 

existente, participarea în comun la proiecte naționale și internaționale de 

dezvoltare și organizarea de stagii de practică pentru studenți 

✓ participarea universității în cadrul asocierilor regionale de tip cluster 

✓ funcționarea organismului consultativ format din reprezentați ai agenților 

economici și ai instituțiilor importante din regiunea în care UTCN este prezentă, 

ca interfață între conducerea universității și mediul socio-economic de inserție 

al universității 

✓ evaluarea situației existente a cadrului de reglementare și completarea acestuia 



 
 

 

✓ întărirea prezenței universității în extensiile universitare, ca expresie a 

preocupării acesteia de a servi mediul socio-economic regional 

✓ sprijinirea proiectelor POR pentru îmbunătățirea infrastructurii și a dotării cu 

echipamente a laboratoarelor universitare 

✓ îmbunătățirea managementului extensiilor universitare  

✓ întărirea parteneriatului cu administrațiile locale și agenții economici pentru 

susținere dezvoltării extensiilor universității 

• Proiecte noi: 

✓ participarea la proiectele Transilvania Executive Education 

✓ dezvoltarea echipei Alumni la CUNBM și introducerea absolvenților acestui 

centru universitar în programul instituțional pentru monitorizarea inserției 

absolvenților pe piața forței de muncă 

✓ dezvoltarea și îmbunătățirea programului instituțional pentru monitorizarea 

inserției absolvenților pe piața forței de muncă 

✓ dezvoltarea instrumentelor necesare pentru derularea de studii în organizațiile 

mediului socio-economic pentru colectarea de informații necesare adaptării 

ofertei universității la cerințele pieței muncii 

✓ Societatea  Antreprenorială Studențească – derularea proiectului FDI CNFIS-

FDI-2019 , intitulat “Studenții UTCN - Antreprenori în Lumea digitală” 

✓ elaborarea unei noi versiuni a Sistemului de control intern/managerial 

✓ realizarea analizelor de risc managerial 

✓ identificarea proceselor critice sub aspect managerial și al calității prestației 

universității, descrierea și analiza acestora și stabilirea modalităților și măsurilor 

necesare ținerii sub control și îmbunătățirii lor continue și actualizarea 

corespunzătoare a reglementărilor specifice 

✓ Demararea inițiativelor de tip ”smart university” 

 

❖ Comisiile de specialitate ale Senatului UTCN au identificat pentru anul 2019 

următoarele acțiuni întreprinse în cadrul activităților de coordonare a proiectelor pe 

fonduri structurale: 

✓ stabilirea și implementarea modalităților de informare și asistență acordată 

comunității universitare în accesarea fondurilor structurale 

✓ stabilirea și implementarea de modalități de susținere a dezvoltării pe considerente 

strategice și de relevanță a parteneriatelor naționale şi internaționale în proiecte 

finanțate din fonduri structurale 

✓ susținerea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Competitivitate pentru 

dezvoltări instituționale 

✓ susținerea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 

✓ susținerea proiectelor finanțate prin  Programul Operațional Regional 

✓ susținerea proiectelor finanțate prin Interreg Danube Transnational Programme, 

Interreg Europe şi prin Programele de Cooperare Transfrontaliere (HUSKROUA 



 
 

 

ENI CBC, Ro-Ua) pentru participarea la dezvoltarea regională și macro regională 

(Strategia UE a macroregiunii Dunării), Cooperarea teritorială și transnațională în 

scopul creșterii economice 

✓ implementarea proiectului  POR „Reabilitare, schimbare de destinație din sediul 

administrativ în spatii de învățământ şi conservare monument istoric”, Bistrița, 

Piața Centrală nr.29 

✓ proiect POR „Reabilitare şi recompartimentare clădire atelier școală str. 

Dorobanților nr.71-73 municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj” – faza de contractare 

MDRAP 

✓ proiect POR „Dezvoltarea infrastructurii de educație şi formare la extensia din 

Alba-Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca în vederea promovării 

învățământului terțiar universitar” - faza de contractare MDRAP 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul operațional este detaliat în Anexa 7  

a Raportului. 

 

❖ Referitor la relaţiile internaţionale, imagine şi comunicare se remarcă următoarele: 

✓ Dezvoltarea orientării internaționale a constituit și în anul 2019 un obiectiv 

major, în legătură cu care s-au derulat următoarele activități: 

• promovarea ofertei educaționale a universității și îmbunătățirea 

serviciilor pentru studenții internaționali 

• stimularea mobilităților internaționale ale cadrelor didactice și 

studenților proprii 

✓ UTCN a fost reprezentată la 6 evenimente internaționale (majoritatea organizate 

sub egida Ministerului Educației Naționale (MEN) și Consiliului Naţional al 

Rectorilor (CNR):  

• Conferința și expoziția anuală NAFSA 2019, Washington, mai 2019 

• Conferința și expoziția anuală EAIE 2019, Helsinki, septembrie 2019  

• Târgul International Education Fair Kazahstan, Nur Sultan, Shymkent, 

Almaty, octombrie 2019  

• Târgul Internațional Global Education Fair, Vietnam, octombrie 2019 

• Târgul Universităților din România, Chișinău, iulie 2019 

• International Education Exhibition Ashgabat, noiembrie 2019 

✓ S-au derulat două campanii de promovare a UTCN (în Republica Moldova și în 

Ucraina) care au presupus interacțiunea directă cu peste 1,500 de elevi din 22 

de licee din cele două țări. 

✓ UTCN a fost gazda unor evenimente cu relevanță în direcția internaționalizării: 

• întâlnirea cu Ambasadorul SUA, Excelența Sa Hans G. Klemm, la 

CUNBM, aprilie 2019  

• vizita delegației guvernamentale din Turkmenistan, iulie 2019  



 
 

 

✓ Biroul de Relații Internaționale (BRI) a organizat în parteneriat cu instituții 

franceze şi francofone mai multe evenimente vizând promovarea universității: 

• La nuit de idées – (Revoluția digitală și inteligența artificială: ce 

provocări aduce viitorul, ianuarie 2019, în parteneriat cu Institutul 

Francez din Cluj-Napoca  

• Conferința Competențele de Mâine organizată de împreună cu Camera 

Franceză de Comerț și Industrie în România, Clubul Francofon de 

Afaceri din Cluj, Institutul Francez din Cluj-Napoca și Agenția 

Universitară a Francofoniei (AUF) în aprilie 2019 

• Festivitatea de decernare a premiilor Cluburilor Francofone de Afaceri 

din Cluj și Sibiu, în martie 2019 

• săptămâna de formare cu tematica „Experiențe instituționale 

universitare la nivelul antreprenoriatului dezvoltării durabile”, 

derulate pentru parteneri din Tunisia și Maroc în cadrul proiectului 

SALEEM Erasmus+ KA2 Structuration et accompagnement de 

l'entrepreneuriat étudiant au Maghreb  

✓ Evidențiem cîteva cifre reprezentative în activitățile de internaționalizare: 

• 40 acorduri cadru semnate în 2019 

• 1 acord de dublă Diploma semnat cu Universitatea din Bergamo 

• 363 vizite ale partenerilor internaționali centralizate la BRI 

• 43 invitații pentru obținerea vizelor pentru parteneri din afara UE  

• 193 studenți internaționali care au accesat aplicațiile online pe site-ul 

BRI (admitere non-UE, cazare, înregistrare incoming, înregistrare în 

Buddy Network) 

• 573 de informări în perioadele admiterii în dialog cu candidații 

internaționali 

• 132 confirmări de acte de studii 

• 35 de voluntari UTCN, care au preluat 82 de studenți internaționali etc. 

✓ Derularea proiectului FDI-2019-0495 „Be international at home – acțiuni suport 

pentru internaționalizarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca”, cu 

următoarele acțiuni:  

• cursuri de limba engleză pentru cadrele didactice, cercetători și 

doctoranzi, pentru personalul administrativ, pentru studenții beneficiari 

de mobilități 

• acordare de granturi pentru doctoranzi în vederea participării la 

manifestări științifice internaționale 

• achiziția unor cărți, monografii, manuale - destinate susținerii 

programelor de licență și masterat în limbile engleză, franceză și 

germană 

• organizarea de tutoriat pentru studenții internaționali 



 
 

 

• organizarea unor evenimente importante: Zilele Studenților 

Internaționali, International Information Day, Workshop Successful 

International Project Proposals 

✓ numărul de studenți internaționali înmatriculați: majoritatea sunt din Republica 

Moldova (175), iar restul (123) provin din Afganistan, Africa de Sud, Albania, 

Arabia Saudită, Austria, Bulgaria, Chile, China, Cuba, Egipt, Germania, 

Guinea, Iordania, Israel, Irak, Kazakhstan, Luxemburg, Marea Britanie, Maroc, 

Palestina, Qatar, Republica Democrata Congo, Rwanda, Siria, Ucraina, Turcia, 

Turkmenistan 

✓ peste 500 de acorduri bilaterale Erasmus active, cu peste 180 de universități 

✓ pregătirea aplicației pentru Call–ul EUROPEAN UNIVERSITIES.  

• Inițiativa European University of Technology (EUt+) se bazează pe 

un consorțiu puternic: Université de Technologie de Troyes, Hochschule 

Darmstadt, Technical University of Sofia, Cyprus University of 

Technology, Technological University Dublin, Rīgas Tehniskā 

Universitāte, UTCN, Universidad Politécnica de Cartagena  

• Biroul de Imagine și Relații Publice a contribuit la diseminarea informațiilor despre 

UTCN prin anunțuri, știri, evenimente, în presa scrisă, radio, TV 

✓ canalizarea activităților pe parcursul anului 2019 pentru o creștere însemnată a 

vizibilității universității și pentru o comunicare media și social media accentuate 

✓ au apărut peste 400 articole de presă, precum și emisiuni radio și TV cu referire 

la subiecte UTCN 

✓ campania de promovare a admiterii sub denumirea „Voi fi inginer”  

• 2 campanii online pe Facebook 

• campanie online prin Google Display 

• campanie radio  

• campanie outdoor 

✓ Social Media la nivelul anului 2019 poate fi considerat instrumentul cel mai 

activ în comunicare, precum și cel mai prolific, care a crescut și a consolidat 

vizibilitatea și imaginea UTCN.  

• canalele social media exploatate au fost Facebook, Instagram și 

YouTube 

✓ realizarea de materiale grafice noi:  

• Ghidul Studentului Erasmus 

• flyere pentru studenții non-EU și an pregătitor 

✓ organizarea unor evenimente majore în cadrul UTCN sub coordonarea BIRP 



 
 

 

• Salonul PROINVENT   

• Festivitatea Absolvenților 

✓ Participarea formațiilor din cadrul Clubului Cultural la festivaluri din țară și 

străinătate a însemnat obținerea a numeroase premii, ca recunoaștere a valorii 

artistice a prestațiilor acestor colective. 

 

❖ Din datele prezentate în Raportul privitor la starea UTCN în anul 2019 se desprind o 

serie de activități în domeniul administrativ și de patrimoniu, dintre care sintetizăm 

o parte: 

• Monitorizarea și întreținerea de clădiri în vederea desfășurării în bune condiții 

a procesului de învățământ şi cercetare din cadrul universității 

• Valoarea lucrărilor de reparaţii curente, în regie proprie, a fost de 1.248.644 lei. 

Toate aceste sume au fost utilizate la lucrările de reabilitare şi la finalizarea 

lucrărilor de investiţii, la spaţii de învăţământ, cămine, cantine şi terenuri de 

sport şi de recreere 

• cele mai importante activităţi ale Serviciului Tehnic în anul 2019: 

✓ Lucrări de reabilitare la spaţii de învăţământ 

➢ la imobilul din str. Observatorului nr. 2, s-a realizat proiectul de 

reconfigurare a spaţiilor, în scopul modernizării laboratoarelor existente 

ale facultăţilor AC și ETTI (valoare lucrări 276.651 lei) 

➢ la imobilele din str. G. Barițiu nr. 26-28 s-a reabilitat centrala termică și 

s-a înlocuit tâmplăria interioară (uși monumentale și glaswand-uri) de la 

etajul 1 al imobilului; de asemenea, s-au reparat grupurile sanitare din 

corpurile principale (valoarea totală a lucrărilor 816,564 lei) 

➢ s-a finalizat și s-a pus în funcțiune corpul de ateliere de la Extensia Alba 

Iulia, amenajat în corpul de clădire al fostului „Atelier de lumânări” 

(lucrarea a fost finanțată din venituri proprii, în valoare de 991.717 lei 

(din care, în 2019 – 677.152 lei); 

➢ în corpurile de clădire de pe B-dul Muncii nr. 103-105 s-au 

reabilitat/modernizat laboratoare didactice, holuri şi case de scară şi        

s-au făcut lucrări de finisaje, pardoseli și înlocuirea obiectelor sanitare  

➢ la Centrul Universitar Nord Baia Mare s-au realizat lucrări de 

reabilitare/modernizare a unor laboratoare de la Facultatea de Inginerie, 

reparații la platforma betonată din str. Victor Babeș, zugrăveli și 

instalații la vechiul depozit de carte din str. Victoriei nr. 76, precum și 

lucrări de reparații la holurile și casele de scară ale imobilelor din ambele 

locaţii (valoare totală 1.304.070 lei) 

➢ s-au reparat acoperişurile şi terasele unor imobile cu spaţii de 

învățământ, la Cluj-Napoca, Baia Mare şi Alba Iulia (918.411 lei) 



 
 

 

➢ în Complexul studenţesc „Observator” s-au realizat reparaţii ale 

hidroizolaţiei cantinei, în valoare de 581.196 lei, s-a modernizat 

instalaţia de iluminat exterior a campusului, iar în căminul “5” au fost 

reparate un număr de 42 de camere deteriorate, valoarea lucrărilor fiind 

de 769.333 lei 

➢ lucrări de reparații în Complexul studenţesc „Mărăşti” și în Complexul 

studenţesc al CUNBM 

✓ Lucrări de modernizări, igienizări şi amenajări de spaţii didactice 

➢ în numeroase locaţii, lucrările fiind finanţate din venituri proprii şi 

realizate prin atelierele UTCN;  

➢ valoarea lucrărilor de reparații și întreținere executate se ridică la 

1.248.644 lei 

✓ Lucrări de amenajare spaţii de cercetare 

➢ la clădirea “SIMTEX” s-au continuat lucrările de reabilitare, pentru 

conformarea spațiilor cu destinația de laboratoare de cercetare,  

➢ în primele luni ale anului 2020 - în acest imobil vor fi puse în funcțiune 

și dotate un număr de 33 laboratoare  

➢ sumele pentru valoarea totală a lucrărilor au fost asigurate parţial de la 

bugetul de Stat și din venituri proprii (8.356.212 lei din care, în anul 

2019 au fost cheltuiţi 3.419.806 lei) 

✓ Lucrări de realizare de noi spaţii de recreere 

➢ în curtea imobilului de pe str. Dorobanţilor nr. 71-73 a fost amenajat un 

frumos spaţiu de recreere în aer liber, prin realizarea unei împrejmuiri şi 

a unui pavaj cu piatră monumentală, amplasarea de mobilier urban şi 

plantarea de arbori 

✓ Lucrări de reabilitare/modernizare a sediilor organizaţiilor studenţeşti 

➢ la imobilul de pe str. Ceahlău nr. 72 au fost efectuate ample lucrări de 

reabilitare şi modernizare: asfaltarea platformelor şi aleilor de incintă, 

refacerea acoperişului, zugrăveli, vopsitorii şi alte finisaje, la interior şi 

exterior 

✓ Reuşite în activitatea de evidenţă şi de dezvoltare a patrimoniului:  

➢ s-a desfășurat reevaluarea, la preţul actual al pieţei, a clădirilor aflate în 

patrimoniul UTCN 

➢ s-a achitat încă o tranșă în valoare de 3.928.058 lei din valoarea 

imobilului situat în str. G. Baritiu nr. 8 („Banca Transilvania”) 

➢ pentru imobilele din str. G. Barițiu nr. 4-6 şi 8 („Banca Transilvania” și 

„Casa de Modă”) s-a întocmit documentația tehnică și Proiectul pentru 

obținerea Autorizației de Construire 

➢ situaţia financiară a Complexului de Nataţie pe anul 2019 se 

concretizează într-un bilanţ pozitiv, care se înscrie în linia anilor 

anteriori  



 
 

 

✓ Registratura electronică 

➢ digitalizarea procesului de registratură reprezintă un pas esenţial în optimizarea 

modului de lucru cu documentele 

➢ implementarea începând din ianuarie 2019 a aplicaţiei de registratură 

electronică a marcat un moment aşteptat şi absolut necesar 

➢ pe parcursul anului 2019, aplicaţia a fost dezvoltată şi s-au implementat module 

noi: 

• referatele de necesitate au fost demarate (implementate) din ianuarie 2019 

• deplasările externe din martie-aprilie 2019 

• deplasările interne din octombrie 2019 

➢ ca dovadă a utilității acesteia, în cursul anului 2019, platforma a fost accesată 

de 800 de utilizatori, prin registratura electronică a UTCN fiind înregistrate 

35.737 de documente 

A fost sintetizată partea din Raportul pe 2019 care prezintă măsurile și activitățile 

întreprinse în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a procesului de învățământ, 

măsurile administrative, tehnice și organizatorice privind întreținerea clădirilor la standardele 

de performanță impuse de legile și normativele în vigoare. 

 

4. Observații  

În urma analizei Raportului anual privitor la starea UTCN pe anul 2019 - ultimul din acest 

mandat al echipei de conducere executivă - reiese faptul că echipa de management a 

Universității a fost permanent preocupată în a găsi cele mai bune soluții pentru aplicarea 

sistematică a planului strategic.  

Din analiza Raportului anual au reieșit următoarele observații și sugestii, referitoare la 

punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările care trebuie luate în calcul:  

❖ Conform datelor sintetice prezentate în raport, se apreciază în mod deosebit eforturile 

depuse și se recomandă ca în pregătirea unei strategii pe termen mediu și lung să se ia 

în considerare următoarele: 

➢ Continuarea menținerii și promovării în universitate a politicilor financiare 

caracterizate prin predictibilitate și transparență, 

➢ Continuarea acțiunilor UTCN în domeniul asigurării calității și asigurarea unui suport 

susținut acțiunilor în acest domeniu, 

➢ Susținerea și continuarea acțiunilor și proiectelor necesare consolidării instituționale, 

➢ După cum se menționează în Raport, valoarea Finanțării Suplimentare (FS) pe ramuri 

de știință indică extrem de clar necesitatea unei raportări complete și corecte a 

activităților de cercetare științifică din UTCN. Acestea trebuie completate și de 

aplicarea unor politici manageriale corecte la nivel de departamente, facultăți și 

universitate, prin îndeplinirea tuturor indicatorilor CNFIS care cuantifică în FS (Anexa 

6 – clasa de indicatori C1, C3, C4 și respectiv C2.4). În anul 2019, Finanțarea 



 
 

 

Suplimentară obținută la nivelul întregii universități, în valoare de 54,625,250 lei a fost 

cu 0,056% mai mică decât cea disponibilă. 

➢ Observăm că, din păcate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a continuat și în anul 2019 

aceeași politică păguboasă de subfinanțare a bugetelor alocate capitolelor de reparații 

capitale și dotări și apreciem faptul că, în aceste condiții, conducerea universității a 

utilizat și resursele proprii pentru a putea rezolva lucrările vitale, necesare pentru buna 

desfășurare a activităților didactice, de cercetare și de cazare a studenților.   

➢ Se remarcă faptul că încasările de la buget pentru cheltuieli de capital în anul 2019 au 

fost de 3.100.000 lei, situație în care universitatea a asigurat din resurse proprii 

susținerea acestor cheltuieli, suma totală în acest sens fiind de 14.071.720 lei (aici 

incluzându-se și plata finală pentru achiziționarea imobilului Banca Transilvania în 

cuantum de 3.928.058 lei) 

➢ Raprotul menționează o problemă sistemică complexă: faptul că, urmărind dinamica 

evoluției posturilor ocupate pe ultimii patru ani se constată faptul că, din păcate și în 

anul 2019 continuă un fenomen extrem de îngrijorător, și anume cel al scăderii 

numărului de asistenți universitari astfel: 

• La 1 octombrie 2019 față de 1 octombrie 2018 există o scădere cu 3.05%; 

• La 1 octombrie 2019 față de 1 octombrie 2017 există o scădere cu 9.93%; 

• La 1 octombrie 2019 față de 1 octombrie 2016 există o scădere cu 21.6%. 

Fenomenul se justifică parțial prin creșterea numărului de cadre didactice cu gradul 

științific de șef de lucrări și conferențiari față de anii anteriori, dar în primul rând prin 

lipsa de apetență a tinerilor de a urma o carieră academică, în condițiile unei concurențe 

acerbe din partea companiilor pentru forță de muncă bine pregătită. Se remarcă totuși 

faptul că în ultimul an doar 3 posturi de asistenți ocupate au dispărut. 

➢ Remarcăm preocuparea continuă pentru creșterea calității actului didactic, creșterea 

gradului de retinere a studentilor, promovarea UTCN pentru atragerea de candidați 

➢ Apreciem strategia conducerii universității de a face modificări minore în modalitatea 

de admitere, față de anul anterior, astfel încât candidații aflați la acest moment 

important al vieții, să nu fie afectați de schimbări radicale. În aceeași idee a 

transparenței și predictibilității, criteriile admiterii fără examen la UTCN au fost afișate 

cu 6 luni înainte de concurs, astfel încât elevii candidați să cunoască aceste oportunităţi 

şi să poată participa la competițiile organizate de facultăți, sau să obțină o notă cât mai 

mare la simulare. 

➢ Un obiectiv major al conducerii universității a fost preocuparea constantă de urmărire 

a situației școlare și a gradului de reținere a studenților, realizându-se în acest sens, în 

mod periodic, studii referitoare la promovabilitate, studenți integraliști și studenți cu 

credite restante. La ciclul de studii de licenţă, gradul de reținere al studenților este de 

88,45%, având o scădere cu 1% față de anul anterior. Procentul studenților integraliști 

este de 57,13% (cea mai mare valoare din ultimii ani), având o creștere cu 3,11% față 

de anul anterior, o explicație fiind interesul crescând al acestora de a fi eligibili pentru 

burse de merit și de performanță 

➢ Gradul de reținere la ciclul de studii universitare de master este mai redus decât la 

nivelul studiilor de licență, 83,05% față de 88,45%, dar procentul studenților integraliști 

este de 82,45%, mult mai mare decât la ciclul de licență (57,13%), fiind în creștere cu 



 
 

 

4,46% față de anul anterior și cu 10,25% față de 2015/2016, ceea ce confirmă eficiența 

măsurilor luate de conducerea UTCN prin Regulamentul de burse. 

➢ Din totalul studenților UTCN din anul terminal, 87.50% devin absolvenți (o creștere cu 

9,72% față de anul anterior) și doar 59,65% promovează examenul de disertație, (o 

creștere cu 8,57% față de anul anterior), înregistrând cele mai mari procente din ultimii 

patru ani. Valorile diferă foarte mult de la o facultate la alta, explicația fiind și gradul 

ridicat de angajabilitate, încă din perioada studiilor. 

➢ Misiunea conducerii universității și a facultăților este aceea de a analiza cu atenție și 

responsabilitate rezultatele obținute prin completarea de către absolvenți – la eliberarea 

diplomelor - a chestionarelor cu privire la angajabilitate, locul de muncă, modalitatea 

de obținere a locului de muncă, intenția de continuare a studiilor și nivelul de satisfacție 

în raport cu nivelul de dezvoltare asigurat de UTCN. Pe baza acestora recomandăm să 

se elaboreze și să pună în aplicare noi metode și acțiuni prin care să crească gradul de 

angajabilitate al absolvenților în conformitate cu nivelul calificării obținute prin 

finalizarea programului de studiu urmat. 

➢ Conform datelor sintetice prezentate în raport, activitatea de cercetare desfășurată în 

UTCN este bună și se înscrie pe o tendință ascendentă; acest fapt este de apreciat mai 

ales în contextul ultimilor ani în care finanțarea cercetării din fonduri naționale este 

aproape inexistentă; așa cum arată și rezultatele financiare, activitatea de cercetare a 

avut o contribuție semnificativă la creșterea veniturilor universității 

➢ Se remarcă efortul colectivului managerial al UTCN de a sprijini financiar activitatea 

de cercetare, printr-o serie de măsuri: finanțarea unor proiecte interne cu scopul de a 

sprijini mai ales formarea de noi colective de cercetare, susținerea publicării unor 

rezultate ale activității de cercetare (articole ISI, brevete, etc.) din venituri proprii, 

cofinantarea conferintelor internationale organizate de UTCN, alocarea de venituri 

facultăților, departamentelor și șefilor de proiecte din regia returnată, finanțarea 

publicării unor reviste cotate ISI și altele. Aceste măsuri au avut un impact direct asupra 

indicatorilor de cuantificare a activitatii de cercetare: articole publicate din care mai 

ales articole cotate ISI, număr de contracte de cercetare și valoarea acestora etc. 

➢ Au fost întreprinse acțiuni de îmbunatatire a infrastructurii de cercetare prin amenajarea 

unor spații noi destinate cercetării, depunerea unui proiect instituțional pe fonduri 

structurale pentru dezvoltarea unui centru Cloud și achiziționarea de echipamente 

specifice de cercetare din fondurile unor proiecte de cercetare. 

➢ De remarcat faptul că din perspectiva valorii contractelor atrase din fonduri europene 

prin programul Orizont 2020, UTCN se situează pe locul 2 în clasamentul 

universităților românesti;  

➢ Există diferențe mari între facultăți în ceea ce priveste veniturile atrase prin activitati 

de cercetare. Doar parțial acest lucru se justifică prin profilul specific al diferitelor 

facultăți.  

➢ Apreciem rezultatele din ultima perioadă, care ne îndreptățesc să credem că activitatea 

de cercetare din UTCN este în creștere și măsurile luate de conducerea executivă au 

avut un efect direct asupra acestei tendințe pozitive. 



 
 

 

➢ Recomandăm continuarea și intensificarea acțiunilor UTCN în domeniul 

internaționalizării, precum și încurajarea, în continuare, a inițiativelor individuale 

pentru integrarea acestora într-o abordare instituțională. 

➢ În final trebuie să evidențiem în mod deosebit rezultatul remarcabil obținut la sfârșitul 

anului 2019. În urma auditului internațional realizat de către QS STARS RATING 

SYSTEM (UK), una dintre cele mai prestigioase instituții de evaluare academică la 

nivel mondial, UTCN a primit onorantul statut de universitate de excelență la nivel 

internațional (4 stele ****).  

Recomandăm ca și pe viitor realizarea Raportului anual al Rectorului să se facă pe baza 

activităților specifice ale prorectorilor și comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, 

tratate în toate aspectele lor, precum în cel supus prezentei analize.  

 

❖ Referitor la colaborarea dintre Senat și Consiliul de Administrație, se remarcă faptul 

că aceasta s-a intensificat pe parcursul celor 4 ani și s-au depus eforturi comune, la nivel 

operațional, pentru fluidizarea comunicării, armonizarea proceselor și a planurilor de 

acțiune. 

➢ Se remarcă evoluția pozitivă a relațiilor și a modului de lucru, în ansamblu, între 

Consiliul de Administrație, Senat și Comisiile acestuia, referitor la transmiterea 

documentelor spre și dinspre Senat, analiza și discutarea lor în comisii (în prezența 

celor care au elaborat aceste documente) și dezbaterea lor. 

➢ Senatul universitar a venit în întâmpinarea Consiliului de Administrație ori de câte 

ori a fost necesară sprijinirea cu promptitudine a acțiunilor instituționale de orice 

natură (prin consultări ale comisiilor Senatului, hotărâri ale Biroului Operativ, etc.) 

și reciproc. 

➢ În acest context, considerăm că principala misiune a Senatului UTCN pentru 

următorul mandat trebuie orientată spre dezvoltarea unei culturi instituționale 

bazată pe democrația academică. Întregul sistem de reglementări de la nivelul 

Universității să fie constituit astfel încât să sprijine fără echivoc atât meritul 

individual cât și orientarea spre perfomanță a întregii comunități academice. 

 

❖  

Apreciem în mod deosebit faptul că, în ciuda numeroaselor provocări, Raportul relevă 

trendul ascendent de dezvoltare instituțională al universității noastre din ultimii 4 ani, lucru 

confirmat și de faptul ca UTCN se poziționează la finalul anului 2019 ca o universitate 

reprezentativă la nivel național și modial în ranking-urile internaționale, prin onorantul statut 

de universitate de excelență la nivel internațional (4 stele **** QS STARS RATING 

SYSTEM). În aceeași linie a excelenței se înscrie rezultatul deosebit obținut în urma evaluării 

externe instituționale ARACIS din anul 2018, care vine să reconfirme calitatea 

managementului, a educației, a cercetării științifice și a inovării din universitatea noastră, prin 

acordarea calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” pentru perioada 2018-2023.   



 
 

 

Acum mai mult ca niciodată - în intervalul dintre analiza prezentului Raport și aprecierea 

lui sintetică - am ajuns să vedem felul în care comunitatea noastră academică are un rol 

semnificativ în răspunsul concertat pe care trebuie să îl ofere în fața unor amenințări 

neprevăzute de natură regională, națională și globală. În contextul generat de pandemia 

COVID-19, suntem cu toții martori ai felului în care viața universității noastre se poate 

schimba, în linii mari dar și în multe detalii, de la un moment la altul. Răspunsul instituțional 

este unul absolut  necesar pentru a proteja întreaga noastră comunitate, precum și numeroasele 

comunități cărora le aparținem. Trăim momente care perturbă evident modele, planificări și 

structuri semestriale obișnuite pentru noi toți. Avem desigur o mulțime de întrebări și nu putem 

avea decât răspunsuri inițiale. În schimb, avem cu toții datoria morală de a promova spiritul 

academic autentic, prin cultivarea respectului reciproc, a toleranței, cooperării și dialogului în 

timp ce facem față acestei provocări extraordinare cu care ne confruntăm. 

❖  

Având în vedere toate aspectele prezentate, în urma analizei Raportului Rectorului pe anul 

2019 în toate cele 8 comisii ale Senatului, a reieșit faptul că se apreciază pozitiv întreaga 

activitate a conducerii executive în ceea ce privește îndeplinirea strategiei și asigurarea 

dezvoltării propuse a UTCN. Sinteza realizării măsurilor cuprinse în Planul Operațional pe 

anul 2019 demonstrează un volum foarte mare de muncă, pentru care conducerea 

operativă a UTCN merită toată aprecierea noastră. 

 

5.  Concluzii 

Conform articolului 33, aliniatul 4, litera (a) din Regulamentul Senatului Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), cele opt comisii ale Senatului universitar au analizat și 

avizat, prin vot, Raportul anual al Rectorului pe anul 2019. 

Pe baza rapoartelor comisiilor Senatului universitar, a votului favorabil obținut de la fiecare 

dintre acestea, dar și a punctelor 2, 3 și 4 din prezentul raport, Comisia de Management, 

Reglementare și Comunicare propune Senatului universitar, aprobarea Raportului anual al 

Rectorului privitor la starea UTCN pe 2019.  

 

Cluj-Napoca 

22.03.2020        Preşedinte comisie, 

       Conferențiar dr. Sanda PĂDUREȚU 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


