
 

 

 

 

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   1181 / 27.04.2020 
Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011, art.173; 

OMEN nr. 4750/2019; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 189 (B); 

Regulamentului de organizare și funcționare a D.E.C.I.D.F.R., art. 5(1d); 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din Cluj-

Napoca, art. 8(2), art. 25(1), art. 27(1), art. 30, art. 53; 

 

Având în vedere: 

 Măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, pentru 

evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus); 

 Ordonanțele militare privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 emise 

până în prezent; 

 Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe 

teritoriul României; 

Adresa nr. 28/19.02.2020, ȋnaintată Senatului universitar sub semnătura Rectorului 

universităṭii  (aprobată de Consiliul de Administraṭie al Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca ȋntrunit 

în ședință în data de 18.02.2020) prin care se solicită aprobarea “modificărilor aduse planurilor 

de învățământ necesare derulării unor programe postuniversitare de perfecționare din 

cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca”; 

Senatul universitar consultat prin vot electronic  

 
 

Hotărăṣte 
 

Articol unic. - Se aprobă modificările Planurilor de învățământ pentru 

următoarele programe postuniversitare de perfecționare din cadrul Universității Tehnice 

din Cluj-Napoca: 

 Administrarea facilităților aeroportuare; 

 Audit energetic pentru clădiri - gradul I; 

 CISCO - Electronică și telecomunicații; 

 CISCO - Securitatea rețelelor; 



 

 

 

 Complemente de programare; 

 Comunicații unificate în cloud; 

 Crearea și exploatarea bazelor de date; 

 Gestionarea interoperabilității departamentelor aeroportuare; 

 Informatică aplicată și programare; 

 Managementul fluxurilor de pasageri în structuri aeroportuare; 

 Managementul piețelor de energie; 

 Managementul riscului; 

 Managementul și siguranța activităților logistice din aeroporturi; 

 Managementul pregătirii și gestionării situațiilor aeroportuare de urgență; 

 Perfecționare în management aeroportuar; 

 Programare avansată; 

 Programarea interfețelor utilizator; 

 Proiecatarea geotehnică; 

 Realizarea aplicațiilor pentru www; 

 Științe; 

 Tehnologia informației și a comunicării; 

 Testarea aplicațiilor software. 

Anexa 13 / ședința nr. 96. 

 
 

          Președinte, 

              Prof.univ.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 
 

Consilier juridic,            Secretar principal, 

    Daniel STAN                                Ing. Maria-Liana FENEȘAN 


