
 

 

 

 

   

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr. 1421 / 25.11.2021 
Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011; 

Legii nr. 55/2020, HG nr. 1183/2021; 

Ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, nr. 5338/1082/2021; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din 

Cluj-Napoca, art. 8(1), art. 25, art. 27(1), art. 29(2), art. 30; 

Hotărârii Senatului Universitar nr. 1406/28.10.2021; 

Adresei nr. 248/23.11.2021, ȋnaintată Senatului sub semnătura Rectorului universităṭii 

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

ședință în data de 23.11.2021); 

Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 25.11.2021 

Hotărăṣte 
Articol unic. - Se aprobă: 

1. Desfășurarea cursurilor online în săptămânile de activitate didactică  

rămase din semestrul I al anului universitar 2021-2022. Toate celelalte activități 

didactice se vor desfășura cu prezența fizică a studenților și a cadrelor didactice; 

2. Toate formele de evaluare a studenților aferente disciplinelor din semestrul I 

vor fi organizate cu prezența fizică a studențior și a cadrelor didactice; 

3.  Examenele de finalizare a studiilor, din sesiunea februarie 2022, se vor desfășura 

cu prezența fizică a studenților și a membrilor Comisiilor de finalizare a studiilor; 

4. Facultățile vor programa consultații față în față pentru sprijinirea studenților 

în pregătirea sesiunii de examene; 

5. Toate activitățile care au loc cu prezență fizică se vor desfășura cu respectarea  

și aplicarea strictă a tuturor normelor de protecție privind siguranța epidemiologică. 

          Preṣedinte, 

               Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE 
 

   Consilier juridic,                 Secretar șef, 

        Teodora Liana COLȚEA                 Ing. Maria-Liana FENEȘAN 



 

 

 

 
 

  HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr. 1422 / 25.11.2021 

 
Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011; 

Legii nr. 55/2020, HG nr. 1183/2021; 

Ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, nr. 5338/1082/2021; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din 

Cluj-Napoca, art. 8(1), art. 25, art. 27(1), art. 29(2), art. 30; 

Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 25.11.2021 

 

Hotărăṣte 

Articol unic - Se aprobă desfășurarea susținerii tezelor de doctorat și a tezelor 

de abilitare onsite, exclusiv cu participarea tuturor membrilor comisiei. În caz contrar, 

susținerea tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare se va desfășura online. 

Toate celelalte activități didactice se desfășoară cu prezența fizică a studenților 

doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, cu respectarea și aplicarea strictă a tuturor 

normelor de protecție privind siguranța epidemiologică. În cazul în care situația 

epidemiologică se va modifica, desfășurarea activităților va fi corelată cu legislația în 

vigoare. 

 
 

          Preṣedinte, 

               Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 

   Consilier juridic,                 Secretar șef, 

        Teodora Liana COLȚEA                 Ing. Maria-Liana FENEȘAN 

 


