
 

 

 

 
 

  

  HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr. 1391 / 23.09.2021 
 
 

Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011, art. 142, art. 151; 

Legii nr. 55/2020, HG 932/2021; 

OMENCS nr. 6102/2016; OMEC nr. 5618/20.12.2019, OMEC nr. 4205/2020; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 97(h), art. 179, art. 184; 

Hotărârii Biroului Operativ al Senatului universitar, nr. 125/30.07.2021; 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din 

Cluj-Napoca, art. 16(2), art. 25, art. 27(1), art. 29(2), art. 30, art. 59(1b); 

Adresei nr. 153/30.07.2021, ȋnaintată Senatului universitar sub semnătura Rectorului 

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

ȋntrunit în ședință în data de 29.07.2021); 

Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 23.09.2021 

 

Hotărăṣte 

Art. 1. Se avizează Hotărârea Biroului Operativ al Senatului universitar, nr. 

125/30.07.2021, prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului privind organizarea 

și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în anul universitar 2021-2022, astfel: 

a) Art. 58: data de 27 august 2021 se modifică în 05 august 2021; 

b) Art. 61: data de 27 august 2021 se modifică în 05 august 2021; 

c) Art. 62 se reformulează: 

1) Locurile bugetate rămase neocupate după confirmarea celor glisați în runda 

care se încheie în 5 august 2021 (conf. Art. 61) pot fi mutate la alt domeniu 

din cadrul aceleiași facultăți, pentru a fi ocupate de candidații admiși în 

regim cu taxă, la acel domeniu. Aceste glisări se fac la nivelul facultății și se 

încheie până cel târziu la data de 12 august 2021; 

 



 

 

 

 

2) Locurile rămase neocupate după data de 12 august 2021, se pot redistribui 

între domeniile din cadrul facultăților, la propunerea Consiliilor facultăților 

și cu aprobarea Biroului Consiliului de Administrație, pentru a fi scoase la 

concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2021. 

3) Înscrierile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2021 vor începe din 

16 august 2021; 

Art. 2. Toate articolele din Regulamentul de admitere care nu sunt în concordanță 

cu actualele modificări, vor fi anulate.  

 
 

  

         Preṣedinte, 

               Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 

 

Consilier juridic,              Secretar șef, 

    Teodora Liana COLȚEA             Ing. Maria-Liana FENEȘAN 


