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Introducere

1. INTRODUCERE
Structura raportului este concepută în baza prevederile art. 130, alin (2) din Legea
Educației Naționale nr.1/2011, fiind o componentă a răspunderii publice, alături de care
sunt incluse elemente relevante și din alte domenii specifice de activitate. În realizarea
raportului de față 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. Raportul conține date obiective, cuantificabile,
corespunzătoare principalelor activității instituționale, dar și interpretarea, acolo unde
este cazul, a dinamicii unor realități.
Anul 2019, ultimul din acest mandat al echipei de conducere executivă, prin rezultatele
obținute, reflectă eforturile conjugate ale întregii comunități academice privind
creșterea vizibilității Universității în plan intern și internațional, consolidarea reputației
ca instituție de învățământ superior de educație și cercetare avansată, întărirea
stabilității financiare, administrative și patrimoniale.
Întâmpinăm anul centenarului universității noastre printr-un rezultat 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 ****). Este un rezultat care ne bucură și
onorează în egală măsură, dar în același timp ne obligă să pregătim strategia anilor
următori în așa fel încât aceste realizări să fie reconfirmate, dezvoltate și consolidate.
Sunt încă foarte multe de făcut pentru ca excelența să se regăsească sub toate
aspectele în munca noastră de zi cu zi, în activitatea și rezultatele noastre.
Doresc să folosesc și acest prilej pentru a mulțumi întregului personal al UTCN, cadre
didactice, studenți, cercetători, personal didactic auxiliar, administrativ și nedidactic
pentru implicarea cu responsabilitate, tact și pricepere în toate activitățile curente, de
zi cu zi, fără de care rezultatele prezentate în acest raport nu ar fi fost posibile.
Mulțumesc membrilor Senatului pentru că au susținut și validat inițiativele conducerii
executive și, de asemenea, asociațiilor studențești pentru abordarea responsabilă,
corectă, deschisă mereu dialogului și consensului în soluționarea demersurilor noastre
instituționale.
Dragi colegi cadre didactice, dragi studenți, prin apartenența noastră la această
frumoasă și dinamică instituție de învățământ superior și cercetare avansată, de-al
cărei prestigiu beneficiem cu toții, avem și în continuare datoria de onoare și obligația
morală în a promova spiritul academic autentic, prin cultivarea respectului reciproc, a
toleranței, cooperării și dialogului ca unică formă de reușită instituțională.
Prof. univ. dr. ing. Vasile ȚOPA

Situația financiară a UTCN

2. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UTCN
Situația veniturilor încasate în UTCN
Capacitatea universității de a furniza educație și activitate de cercetare de calitate este
strâns corelată cu performanța financiară a acesteia. În perioada prezentată în raport,
UTCN a cunoscut o evoluție constant crescătoare a veniturilor totale încasate, în anul
2019 aceste venituri fiind mai mari cu 24.07% față de cele din 2018 (figura 2.1).
Componenta cea mai importantă a veniturilor încasate şi în anul 2019 provine tot din
finanțarea instituțională (FI-2019), care include Finanțarea de Bază (FB) în cuantum total
de 148,890,445 lei, finanțare acordată pe baza numărului total de Studenți Echivalenți
Unitari (SEU) la ciclurile de licență şi masterat, respectiv 35,820 SEU, finanțarea acordată
pentru cele 618 Granturi de Doctorat (GD), anul I, II și III de studiu în valoare de
15,576,200 lei și respectiv Finanțarea Suplimentară pe bază de excelență (FS) în valoare
de 54,625,250 lei (figura 2.2). Această componentă a fost acordată și în anul 2019 pe baza
metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea
suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat, metodologie elaborată de
către CNFIS (Anexa 5 - criteriile CNFIS de alocare a FS).
Cu aceste finanțări rezultă o alocație bugetară din FB în cuantum de 4,157 lei/SEU,
aceeași pentru toate ramurile de știință din universitate. În contrast cu această alocație
bugetară, din FS rezultă o componentă suplimentară în cuantum mediu pe universitate
de 1,525 lei/SEU, care are însă o valoare diferită de la o ramură de știință la alta, în
funcție de rezultatele raportării conform metodologiei CNFIS (Anexa 6 - repartiția alocării
FS pe anul 2019 în UTCN). Pentru ramurile de știință specifice ingineriei aceste valori se
concretizează la un minim de 1,396 lei/SEU (Inginerie civilă), respectiv un maxim de 1,968
lei/SEU (Inginerie electrică, electronică și telecomunicații). Aceste diferențe, în valoarea
FS pe ramuri de știință, ne indică extrem de clar necesitatea unei raportări complete,
corecte și cu rezultate valoroase de către întreg personalul academic și de cercetare din
UTCN a activităților de cercetare științifică (Anexa 6 - indicatorii C2.1, C2.2 și C2.3). Toate
aceste rezultate trebuie însă completate și de aplicarea unor politici manageriale corecte
la nivel de departamente, facultăți și universitate, prin îndeplinirea tuturor indicatorilor
CNFIS care cuantifică în FS și aceste criterii (Anexa 6 - clasa de indicatorii C1, C3, C4 și
respectiv C2.4). În anul 2019, FS obținută la nivelul întregii universități, în valoare de
54,625,250 lei (din care, 495,090 lei au fost alocaţi în decembrie 2019 şi nu sunt cuprinşi
în anexa 6), a fost cu 0.056 % mai mică decât cea disponibilă.
Trebuie subliniat faptul că, rezultatele obținute pe o ramură de știință se compară față
de rezultatele raportate pe aceeași ramură de știință la toate celelalte universități din
țară și nu cu alte ramuri din UTCN.
În anul 2019 universitatea a depus la CNFIS și a câștigat 6 proiecte de tip Fond de
Dezvoltare Instituțională (FDI) în valoare totală de 1,967,000 lei, după cum urmează, în:
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•

•

•

•

•

•

Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea
accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței
muncii, CNFIS-FDI-2019-0243, ”Creșterea accesului la învățământul superior tehnic și
a incluziunii sociale prin educație pentru carieră – (Pro-UNIV)”, buget alocat 340,000
lei;
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România, CNFIS-FDI2019-0495, “Be International at Home – acțiuni suport pentru internaționalizarea
Univerității Tehnice din Cluj-Napoca”, buget alocat 400,000 lei;
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare,
a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a
activităților didactice din cadrul universităţilor, CNFIS-FDI-2019-0546, ”Îmbunătățirea
capacității atelierului mecanic al UTCN pentru desfășurarea stagiilor de practică ale
studenților”, buget alocat 348,000 lei;
Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din
cadrul universităților, CNFIS-FDI-2019-0579, ”Antreprenori în lumea digitală”, buget
alocat 225,000 lei;
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării
deontologiei și eticii academice, CNFIS-FDI-2019-0456, ”Învățământ de calitate prin
utilizarea metodelor moderne de predare-învățare”, buget alocat 336,000 lei;
Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități, CNFIS-FDI-2019-0570,
“Dezvoltarea sistemului informațional de management al activităților de excelență în
Cercetare-Dezvoltare-Inovare – DMCDI+”, buget alocat 318,000 lei.

Analizând structura veniturilor pe surse de finanțare se constată faptul că, veniturile
provenite din finanțarea instituțională (figura 2.3) au o creștere consistentă în raport cu
cele din anul 2018, fiind cu 33.26% mai mari. Această creștere se justifică în principal
prin finanțarea parțială de către MEC a sumelor care acoperă majorările salariale
acordate prin legea unică a salarizării. Suplimentar, finanțarea instituțională acordată
pentru anul 2019 cuprinde: drepturile câștigate în instanță, în cuantum de 4,044,643 lei,
Legea 85/2016 în cuantum de 7,273,657 lei, respectiv 2,508,550 lei reprezentând
contravaloarea voucherelor de vacanță, Fondul pentru Situaţii Speciale (FSS) - 1,941,621
lei şi Fondul pentru Indemnizaţia de Hrană (FIH) – 5,507,681 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 (figura 2.3). Pentru anul analizat se constată că
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 (figura 2.4).
Capitolele bugetare cumulate, reprezentând veniturile încasate pentru subvenții
cămine-cantine, burse și respectiv transport studenți au cunoscut o creștere cu 14.3%
față de anul 2018 (figura 2.5).
Din păcate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a continuat și în anul 2019 aceeași
politică păguboasă de subfinanțare a bugetelor alocate capitolelor de reparații capitale
și dotări (figura 2.6). În aceste condiții, conducerea universității a utilizat și resursele
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proprii pentru a putea rezolva lucrările vitale, necesare pentru buna desfășurare a
activităților didactice, de cercetare și de cazare a studenților.
Urmărind dinamica încasărilor pe cele 12 luni din anul 2019 (figura 2.7), se constată
faptul că în cazul finanțării de la buget aceasta a marcat o creștere semnificativă în luna
aprilie datorită încasării contravalorii sentințelor judecătorești, Legii 85/2016 și
voucherelor de vacanță. Celelalte venituri (cercetare, fonduri structurale și cele proprii)
s-au realizat cu o distribuție temporală neuniformă, fapt ce a impus o foarte atentă și
precaută gestionare a cheltuielilor ce s-au realizat din aceste surse.
Soldul acumulat pe parcursul anului 2019 este de 36,344,058 lei, mare parte provenind
din sumele suplimentare alocate de la buget în luna decembrie, cercetare, sume care nu
au mai putut fi cheltuite. În felul acesta soldul total al universității a ajuns la sfârşitul
anului 2019 la 146,373,209 lei, fiind cu 33% mai mare decât soldul total al anului
precedent (figura 2.12).

Situația cheltuielilor în UTCN
Cheltuielilor totale efectuate în 2019 (339,670,591 lei) 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 (figurile 2.8 şi 2.9).
În anul 2019, cheltuielile salariale acordate din finanțarea instituțională, în cuantum de
180,830,507 lei, reprezintă 79.14% din total finanțare MEC (fără a considera sumele
acordate pentru drepturile câștigate în instanță, Legea 85/2016 și voucherele de
vacanță). De asemenea, se remarcă faptul că ponderea veniturilor salariale, acordate
din veniturile proprii (8,985,559 lei), reprezintă 4.27% din total cheltuieli salariale din
finanțarea instituțională (figura 2.10). Una din explicațiile diminuării salariilor acordate
din venituri proprii este aceea că, începând cu 1 ianuarie 2019, indemnizația de hrană
nu s-a mai plătit din venituri proprii, ci din finanțarea instituțională.
De asemenea, se poate remarca faptul că, în cazul cheltuielilor cu bursele studențești
(figura 2.9), acestea sunt mai mari decât sumele alocate de la buget. Universitatea a
suplimentat cu 4,385,664 lei din venituri proprii cheltuielile cu bursele (4,093,388 lei
burse studențești și respectiv 292,276 lei burse de cercetare).
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).

Politici financiare
Considerăm că politicile financiare promovate în universitate sunt caracterizate prin
următoarele atribute: concordanță deplină cu legislația și normele în vigoare,
predictibilitate și transparență.
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Bianual au fost prezentate facultăților situațiile financiare, acestea fiind apoi luate în
considerare în adoptarea deciziilor la nivelul structurilor respective. În conformitate cu
HCA 40/09.04.2019 şi HCA 103/08.10.2019 au fost alocate spre facultăți următoarele
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.
S-au mai acordat din resurse proprii:
•
•
•
•
•

•

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.

Drepturile câștigate în instanță pentru sentințele judecătorești și Legea 85/2016,
devenite executorii în anul 2019 în valoare de 11,318,300 lei au fost achitate în
totalitate, suma fiind alocată de către MEC.
Pentru susținerea excelenței în cercetare, conducerea UTCN a acordat și în anul 2019,
din resurse proprii, granturi pentru:
•
•

competiții interne și rezultate de cercetare de excepție - fond utilizat în valoare de
149,683 lei;
articole publicate - fond utilizat în valoare de 163,674 lei.
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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 (tabelul 3.1), 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.

Total posturi
normate

Total posturi

Nr. posturi
asistent

Facultatea

Nr. posturi
lector/ş.l.

Nr. crt

Nr. posturi
conferențiar

Tabelul 3.1 Situația posturilor didactice pe grade didactice și facultăți (ocupate şi vacante) la
01.10.2019
Nr. posturi
profesor

Situația personalului din UTCN

3. SITUAȚIA PERSONALULUI DIN UTCN

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

Total general UTCN

152

31

269

30

360

426

127

203

908

690

1,598

I. Total Cluj-Napoca

131

30

209

25

293

383

111

149

744

587

1,331

1

SD

3

14

0

0

0

0

0

0

3

14

17

2

ARH

3

0

9

0

7

9

15

19

34

28

62

3

AC

28

5

40

6

44

103

30

23

142

137

279

4

ARMM

16

1

15

3

32

46

9

22

72

72

144

5

CON

7

1

25

3

60

49

29

6

121

59

180

6

CM

28

3

39

7

48

87

8

20

123

117

240

7

ETTI

18

2

23

0

33

19

3

35

77

56

133

8

IMM

9

2

18

1

31

8

2

5

60

16

76

9

IE

17

2

28

5

18

39

11

7

74

53

127

10

INS

1

0

8

0

15

12

3

2

27

14

41

11

DSPP

1

0

4

0

5

11

1

10

11

21

32

21

1

60

5

67

43

16

54

164

103

267

II. Total Baia Mare
12

ING

7

0

21

3

23

14

4

16

55

33

88

13

LIT

7

1

12

2

25

19

4

14

48

36

84

14

ȘTI

7

0

27

0

19

10

8

24

61

34

95

Gradul de acoperire al posturilor didactice din universitate (1,598 posturi normate) a
fost de 56.82% dar există o mare diferență pentru acest indicator de la o facultate la
alta. Astfel, cel mai mare grad de acoperire este la Facultatea de Ingineria Materialelor
și a Mediului (78.95%), la celălalt pol situându-se Facultatea de Autovehicule Rutiere,
Mecatronică și Mecanică (50%) precum și Facultatea de Automatică și Calculatoare
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(50.90%). Această diferențiere se accentuază și mai mult dacă analiza este extinsă până
la nivel de departamente.
Considerăm că, parțial, acest deficit de cadre didactice este compensat prin creșterea
calității corpului didactic. Astfel, la 1 octombrie 2019 doar 3.85% din totalul cadrelor
didactice încadrate cu normă întreagă nu dețineau titlul științific de doctor (aceștia fiind
doctoranzi angajați ca asistenți pe perioadă determinată) și respectiv, 65.13 % (99 din
152) dintre profesori aveau și conducere de doctorat.
Urmărind dinamica evoluției posturilor ocupate pe ultimii patru ani se constată faptul
că, din păcate și în anul 2019 se continuă un fenomen extrem de îngrijorător, și anume
cel al scăderii numărului de asistenți universitari (figura 3.2), 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 (figura 3.3) 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.
Pentru buna desfășurare a activității universităţii, pe lângă personalul didactic, își
desfășoară activitatea personalul didactic auxiliar la facultăți și laboratoare, auxiliar
administrativ și nedidactic. Structura pentru aceste categorii de personal demonstrează
o repartizare echilibrată, adecvată necesităților funcționale din universitate (figurile 3.4
- 3.6).
La nivelul acestor categorii de personal există mici variații de la un an la altul. La
categoria de personal didactic-auxiliar administrativ este o scădere a numărului de
posturi ocupate cu 1.13% față de anul 2018, la categoria de personal didactic auxiliar
facultăți/ laboratoare o creștere cu 2.89% față de anul 2018 și respectiv la categoria de
personal nedidactic o creștere cu 5.73% față de același an de referință.

Acțiuni specifice derulate în anul 2019
A fost pusă în aplicare, cu începere din 1 ianuarie 2019, majorarea salarială
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:

14

Situaţia personalului din UTCN

Personal didactic
Profesori
Conferențiari
Sefi de lucrări/Lectori
Asistenți
TOTAL

149
269
360
127
905

Cu salarii în grila maximă din L153
2
95
327
124
548

Procent
1.34%
35.32%
90.83%
97.64%
60.55%

S-au acordat toate suplimentele salariale prevăzute de lege (sporul de solicitare
neuropsihică, indemnizația de hrană etc.) cu mențiunea că gradația de merit a fost
calculată la salariul de bază aflat în plată în conformitate cu specificațiile Legii Educației
Naționale. Au fost alocate angajaților voucherele de vacanță.
A fost aplicat sistemul de acordare a salariilor diferențiate din venituri proprii pornind
de la setul de criterii aprobate de către Senatul UTCN. Salariile diferențiate din venituri
proprii se acordă anual, cu începere din 1 martie a fiecărui an.
Au fost achitate, conform legislației, tranșele 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.
Statele de funcții pentru personalul didactic și de cercetare au fost întocmite în
conformitate cu legislația în vigoare și cu ”Regulamentul de întocmire a statelor de
funcții al Universității Tehnice din Cluj-Napoca”.
Au fost derulate în bune condiții procedurile 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.

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice s-au desfășurat cu respectarea
legislației în vigoare și a ”Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
și de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”. Au fost respectate
procedurile legale în desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
auxiliare și nedidactice.
S-au derulat 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.
Pe parcursul anului 2019 s-a susținut financiar participarea personalului didactic auxiliar
la cursuri de formare profesională (39 persoane): Direcția Resurse Umane – 3, Direcția
Financiar Contabilă – 12, Direcția General Administrativă – 20, Biroul pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal – 1, Compartimentul Management Universitar -2 şi Biroul
de Audit Public Intern -1.
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4. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
În anul universitar 2019/2020, la data de 1 octombrie 2019, în cadrul celor 12 facultăți
ale UTCN, au fost înmatriculați, 19,722 de studenți, la buget și taxă, studii de licență și
masterat (figura 4.1).
Repartizarea studenților pe ciclul I și II, buget și taxă, pe ultimii patru ani este prezentată
în figura 4.2. Numărul total de studenți în cadrul UTCN, s-a păstrat aproximativ constant
(raportare la 1 octombrie a fiecărui an universitar), existând o ușoară scădere în anul
universitar 2019/2020 cu 1.74% față de anul universitar anterior, evoluție care este
diferită de la o facultate la alta (figura 4.3).
Admiterea la studiile universitare de licență are loc pe baza regulamentului anual,
aprobat de Consiliul de Administrație (CA) și Senat cu cel puțin 6 luni înainte de concurs.
Strategia de promovare s-a bazat și în anul 2019 pe utilizarea tuturor facilităților on-line,
și/sau mass media, dar și pe comunicarea directă cu posibilii candidați prin vizitele
organizate direct în licee sau în cadrul UTCN, a evenimentelor de tipul Ziua porților
deschise la extensiile universitare dar și prin participarea la Târgurile de ofertă
educațională (ex. RIUF – Cluj-Napoca, Brașov, Iași). În acest mod au avut loc contacte cu
peste 400 de licee din țară. 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.
Proveniența candidaților admiși la facultățile din Cluj-Napoca, Baia Mare și extensii este
prezentată în figura 4.4. Au fost organizate cursuri gratuite de 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, dacă s-au situat
în primele locuri la simulare și au obținut la proba de matematică a bacalaureatului cel
puțin nota 8 pentru Facultăţile AC și ETTI, respectiv media generală 8 la bacalaureat
pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor, specializarea Autovehicule Rutiere (AR).
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.
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 (figura 4.5). Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a alocat
şi în anul 2019 locuri speciale pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul
rural, locuri destinate formării cadrelor didactice și locuri pentru domeniile prioritare de
dezvoltare ale României.
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Strategia conducerii universității a fost aceea 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. Concurența cea mai mare pe
locurile de la buget a fost la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (2.99) și respectiv la
Automatică şi Calculatoare (2.60), situația exactă fiind prezentată detaliat, în comparație
cu anii anteriori, în figura 4.6.
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 (figura 4.7). Analiza evoluției
numărului de studenți din fiecare facultate este prezentată în figura 4.8.
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 (figura 4.9). Această situație este prezentată pentru fiecare
facultate în parte, ca evoluție pentru ultimii patru ani în figurile 4.10 și 4.11.
În vederea creșterii procentului de studenți integraliști și a gradului de reținere, au fost
luate măsuri de îmbunătățire a performanțelor școlare, printr-un program de consiliere
la nivelul fiecărei facultăți, prin consilierii de carieră și consilierii de studiu, coordonat
instituțional de CCOC, numărul studenților consiliați fiind prezentat în figura 4.12.
Au fost continuate proiectele de succes ale CCOC:
• 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.
În figurile 4.13 - 4.15 sunt prezentate aspecte din perioada de derulare a proiectelor
organizate de către CCOC pe perioada anului universitar 2018/2019.
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
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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.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
• campanii de marketing pentru consiliere şi promovarea ofertei educaţionale
universitare în medii defavorizate, cu implicarea CCOC, a BA și a organizațiilor
studențești din UTCN;
• creșterea capacității personalului implicat în consilierea pentru carieră de a
furniza beneficiarilor servicii de calitate și eficiente, în vederea sporirii accesului
la învăţământul superior, scăderii ratei de abandon şi satisfacerii cerințelor tot
mai complexe ale pieței muncii;
• dezvoltarea platformei de consiliere ESCOUNIV (funcțională la adresa
www.escouniv.ro, creată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0122) pentru
facilitarea comunicării dintre consilieri, cadre didactice, elevi și studenţi;
• sprijinirea studenţilor în vederea adaptării la mediul universitar şi reducerea
abandonului, inclusiv a abandonului din anii terminali;
• analiza inserției absolvenților universităţii pe piața muncii şi a cerinţelor
angajatorilor privind competenţele necesare în vederea creşterii angajabilităţii.
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. În
funcție de subiectele semnalate de studenţi la consiliere, situația este următoarea:
• 43% dezvoltare personală;
• 23% probleme psihologice;
• 17% probleme de familie și relaționare;
• 17% dificultăți academice; risc de abandon școlar.
Analizând procentul absolvenților și al licențiaților (figura 4.16) 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 (figura 4.17).
Pentru ciclul II de studii universitare (master), UTCN oferă locuri la buget și taxă la cele
95 programe, pentru 11 facultăți, 8 la Cluj-Napoca și 3 la Baia Mare. Admiterea la ciclul
de studii universitare de master se organizează la nivelul fiecărei facultăți, preocuparea
majoră fiind aceea de a reține cât mai mulți absolvenți proprii ai ciclului de licență. Cea
mai mare cifră din ultimii patru ani s-a înregistrat în anul 2019, când s-au ocupat 2,319
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locuri, cu 11.17% mai multe decât în anul anterior, 1,966 la buget și 353 la taxă (figura
4.18).
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, având o
reducere cu 7 studenți față de anul anterior (figura 4.19), dar cu evoluții diferite de la o
facultate la alta, conform statisticii prezentate în figura 4.20.
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 (figura 4.21).
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 (figura 4.22). Valorile diferă foarte mult de la o facultate la alta, explicația fiind
și gradul ridicat de angajabilitate, încă din perioada studiilor (figura 4.23).
Proiectul pentru învățământul secundar ROmania Secondary Education Project (ROSE)
este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având
ca obiectiv asigurarea accesului la un învățământ de calitate, adaptat la necesitățile
pieței forței de muncă.
În anul 2019, UTCN a avut finanțate 13 proiecte de tip ROSE, 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), având următoarele obiective:
•
•
•
•
•

îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților, de tutoriat, consiliere
profesională și orientare în carieră;
servicii de îndrumare și sprijin;
servicii de coaching, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale;
workshop-uri în domeniile specifice;
campanii de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon ridicat.

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. Obiectivul principal îl reprezintă susținerea unui număr de minimum
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75 de elevi/an, provenind din grupuri dezavantajate, pentru o durată de trei ani, prin
participarea la programe de vară de tip punte în vederea creșterii accesului la
învățământ terțiar în domeniul electric. Pentru realizarea obiectivului propus, în
cadrul proiectului s-au desfășurat activități educative prin participarea la cursuri și
aplicații, de consiliere educaţională și dezvoltare personală, activități sportive și
socio-culturale (figura 4.24.a);
•

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. Obiectivul
acestuia îl reprezintă crearea unui spațiu prietenos, cu o infrastructură modernă, în
care să se desfășoare activități remediale pentru studenții din anul I, aflați în risc de
abandon școlar (figura 4.14) și totodată creșterea calității învățării (campus virtual
CeSTI, accesibil studenților, care să ofere resurse on-line de studiu, informare și
învățare).

În anul 2019, primul an de implementare, s-au desfășurat următoarele: activități
remediale la disciplina Matematică; dezvoltarea de materiale de studiu în format digital;
realizarea de activități de coaching pentru traseul educațional; realizarea de activități de
îndrumare și sprijin în viața de student (tutoriat); realizarea proiectului de amenajare
CeSTI; achiziție echipamente pentru dotare spațiu CeSTI; realizarea paginii web a
Centrului de Studii și Învățare – www.cesti.utcluj.ro
UTCN face eforturi notabile pentru atragerea tinerilor valoroși spre cariera universitară
și în același timp, să promoveze în funcții didactice superioare, pe bază de concurs,
cadrele didactice cu rezultate deosebite, asigurându-le un traseu academic în
concordanță cu aspirațiile personale și cu performanțele individuale didactice și de
cercetare.
Promovarea pe posturi didactice se face respectând condițiile impuse atât prin grila
internă a UTCN cât și prin criteriile CNATDCU. Un număr de 77 de posturi didactice au
fost ocupate la concursurile organizate de UTCN în anul universitar 2018/2019, din care
3 de profesor, 30 de conferențiari, 29 de șef de lucrări/lector și 15 de asistenți pe
perioadă nedeterminată, continuând și politica scoaterii la concurs a 13 posturi de
asistent pe perioadă determinată (figura 4.25).
Raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare la nivel de
UTCN, prezentat în figura 4.26 este de 22, dar diferă foarte mult de la o facultate la alta
(figura 4.27), fiind cuprins între un minim de 8.12 și respectiv un maxim de 30.75. De
menționat că, acest raport reprezintă un criteriu în acordarea finanțării suplimentare
CNFIS pe fiecare ramură de știință în parte .

Activități conexe activităților didactice
Activitatea Direcției Generale Bibliotecă este axată pe deservirea cu informații științifice
și generale a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din UTCN, asigurarea
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funcționării corespunzătoare a arhivei universității, tipărirea de cursuri și îndrumătoare
și vânzarea lor prin cele 2 librării existente.
În cursul anului 2019 s-au cumpărat un număr de 1,839 volume, cu acestea ajungând la
sfârșitul anului la un număr total de 591,392 volume. S-a oferit acces la resursele
electronice, prin Proiectul Acces Național Electronic la Literatura Științifică de Cercetare
(ANELiS Plus), finanțat din resurse proprii, acces la catalogul electronic on-line
Infostandard prin calculatoarele universităţii. Căutarea publicațiilor existente în
bibliotecă se face cu ajutorul programului de gestiune bibliotecară ALEPHINO care are
modul de căutare OPAC (căutare on-line pe WEB). În paralel, un număr semnificativ de
cursuri, îndrumătoare de laborator și alte materiale didactice sunt publicate prin
intermediul editurii proprii, U.T.PRESS, recunoscută CNFIS. În anul 2019 s-au publicat un
număr de 78 de titluri de carte, care acoperă aproape toate domeniile de studiu din
universitate, dintre care 37 titluri sub formă tipărită, 10 titluri în format electronic pe CD
și 31 titluri în format electronic online. În ultimii ani, numărul de volume publicate în
format tipărit se află în scădere, pe când cele publicate în format electronic (pe CD și online) devin tot mai populare (figura 4.28). Acestea sunt disponibile studenților prin siteul editurii, iar cele tipărite se pot achiziționa prin Librăria UTCN.
În primăvara anului 2019 a avut loc inaugurarea noii biblioteci de la CUNBM (figura 4.29),
amplasată pe str. Victoriei nr. 76, deservind studenții de la cele trei facultăți de la Baia
Mare: Facultatea de Litere, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe.
Arhiva UTCN gestionează documentele intrate/ întocmite pentru uz intern și/ sau extern
fiind organizată în cele 7 depozite amenajate în conformitate cu legislația în vigoare. În
anul universitar 2018/2019 au fost preluate un numărul de 19,633 dosare (studenți,
personal, contabilitate, financiar etc.). În evidențele arhivei se regăsesc peste 9,000 de
acte în original (Diplome de BAC, Foi matricole etc.). În anul universitar 2018/2019 au
fost eliberate 808 adeverințe solicitate de absolvenții UTCN sau angajații UTCN,
necesare pentru recalcularea pensiei, conform legislației în vigoare.
Tipografia universității deservește toate compartimentele și facultățile asigurând atât
tipărire de lucrări didactice și științifice cât și executarea altor lucrări specifice pentru a
susține activitatea administrativă și cea a facultăților. Librăria UTCN pune la dispoziția
studenților și cadrelor didactice cursurile și îndrumătoarele tipărite la Editura U.T.PRESS,
asigură vânzarea de articole promoționale ale universității și a articolelor de papetărie.
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5. INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR UTCN
(PROMOȚIA 2018)

Un indicator important privind performanța procesului educațional și competențele
dobândite de absolvenții UTCN este dată de inserția acestora pe piața forței de muncă.
În conformitate cu “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de
finalizare a studiilor pentru ciclul I și II în UTCN”, “diplomele pentru absolvenții care au
promovat examenul de finalizare a studiilor în programul de studii/specializarea
absolvit(ă) se eliberează de către UTCN în termen de cel mult 12 luni de la data
promovării”.
La eliberarea diplomelor, absolvenții completează un chestionar cu privire la
angajabilitate, locul de muncă, modalitatea de obținere a locului de muncă, intenția de
continuare a studiilor, nivelul de satisfacție în raport cu nivelul de dezvoltare asigurat de
UTCN. În anul 2019, pentru promoția 2018, au completat chestionarele 1,330 de
absolvenți, provenind de la cele 12 facultăți (Tabelul 5.1).
Tabelul 5.1
UTCN

ARH

AC

ARMM

CON

CM

ETTI IMM IE INST ING

LIT

STI

1,330

35

303

100

122

150

122

92

114

156 47

47
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Conform informațiilor culese din chestionarele completate și prezentate în figura 5.1,
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.
Evident gradul de angajare al absolvenților UTCN diferă de la o facultate la alta (figura
5.2 b)
Analizând figura 5.1 se poate observa variația anuală a procentului în care absolvenții
UTCN s-au angajat: 82% dintre absolvenții anului 2015, 81% dintre absolvenții anului
2016, 79% dintre absolvenţii anului 2017 şi un procent de 80% în anul 2018. Deosebit de
importantă este și analiza locului de muncă deținut, dacă este sau nu în domeniul
calificării obținute la absolvire. Și în acest caz se poate observa faptul că procentele nu
variază mult de la un an la altul, fiind între 68% -71% în anii analizaţi.
În primele 6 luni, 41% dintre absolvenți UTCN și-au găsit un loc de muncă, iar 52% dintre
cei chestionați au declarat că s-au angajat în primii doi ani de la absolvire, foarte mulți
absolvenți fiind angajați încă din perioada studenției.
La întrebarea cu privire la modalitatea de obținere a locului de muncă, 32% din
absolvenții UTCN care au completat chestionarele au dat ca răspuns varianta Internet,
28% pe baza cunoștințelor personale, 13% prin facultate și doar 1% prin direcția de
muncă.
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În figura 5.2.b este prezentată situația pe facultăți privind gradul de angajare a
absolvenților UTCN din promoția 2018 care au completat chestionarele, valorile fiind
foarte diferite de la o facultate la alta. Analiza nivelului de satisfacție în raport cu nivelul
de dezvoltare asigurat de UTCN este prezentat în figura 5.2.c. Foarte mulțumiți sunt
24%, mulțumiți sunt 41%, destul de mulțumiți sunt 24%, mai puțin mulțumiți sunt 6% și
1% sunt nemulțumiți. Figura 5.2.d prezintă gradul de angajare, pe facultăți, al
absolvenților UTCN, la nivelul calificării.
Prin prelucrarea datelor din chestionar rezultă și intenția absolvenților promoției 2018
de continuare a studiilor, aceasta fiind de 68% la nivelul UTCN (figura 5.3). 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.
Figura 5.4 prezintă evoluția nivelului de satisfacție în raport cu nivelul de dezvoltare
asigurat de UTCN, pentru promoțiile 2015-2018. Facând o comparaţie între cei 4 ani
analizaţi, se poate observa că nu există diferenţe majore, procentele fiind foarte
apropiate.
Analizând răspunsurile din chestionarele completate cu privire la modul în care
absolvenții UTCN sunt mulțumiți de salariul pe care îl primesc, 18% declară că au un
salariu foarte bun, 37% au un salariu bun, 20% satisfăcător, 4% mai puțin bun și doar 1%
insuficient.
Având în vedere faptul că 68% dintre absolvenții promoției 2018 s-au angajat la nivelul
calificării obținute prin parcurgerea unui program de studiu din UTCN, iar 75% sunt
mulțumiți de modul în care sunt plătiți de angajatori, s-ar părea să existe o corelație
între aceste două procente.
Misiunea conducerii universității și a facultăților este aceea de a analiza cu atenție și
responsabilitate rezultatele obținute prin completarea acestor chestionare, și pe baza
acestora să 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.
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6. ACTIVITATEA DE DOCTORAT

Domeniile în care se organizează studiile universitare de doctorat în cadrul Şcolii
Doctorale a UTCN sunt: Arhitectură, Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie
civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații şi
tehnologii informaționale, Inginerie industrială, Inginerie și management, Ingineria
materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor, Filologie,
Filosofie, Matematică.
Numărul de doctoranzi admiși în anul I în cadrul UTCN se menține în jurul a 220 de
persoane (figura 6.1), fiind 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, și 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 ceea ce privește domeniile de doctorat la care au fost admiși doctoranzii în anul I
în anul universitar 2019/2020 (figura 6.2), se constată că cei mai mulți doctoranzi se
orientează spre domeniile Inginerie electrică (26 doctoranzi), Inginerie și
management (25 doctoranzi), Inginerie civilă și instalații (25 doctoranzi).
În ultimii 4 ani numărul doctoranzilor în stagiu (anii I, II, III) s-a menținut între
valorile 649-659 (figura 6.3 și figura 6.4), fiind însă în scădere. Aceasta se datorează
alocării de către MEN a unui număr uşor mai mic de locuri.
Se constată că numărul tezelor de doctorat susținute (figura 6.5 şi 6.6) este în
scădere. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că programele POSDRU,
unde exista obligativitatea finalizări tezei după 3 ani, au fost încheiate. În prezent,
majoritatea doctoranzilor susțin teza de doctorat în perioada de prelungire/grație.
Aşa cum se poate constata din figura 6.7, 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. La
începutul anului universitar 2019/2020 numărul conducătorilor de doctorat a fost
de 229, iar până în luna ianuarie 2020 numărul acestora a ajuns la 231. Două cereri
de afiliere sunt depuse spre aprobare Senatului UTCN.
Domeniile de doctorat cu cei mai mulți conducători științifici sunt Inginerie electrică
(39 conducători), Inginerie mecanică (33 conducători) și Inginerie civilă și instalații
(28 conducători), ceea ce duce și la un număr mai mare de doctoranzi admiși pe
aceste domenii (figura 6.8).
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În UTCN se organizează susțineri de teze de abilitare începând cu anul universitar
2013/2014. În perioada analizată (01.10.2016 – 01.01.2020) au fost susținute un
număr de 36 teze de abilitare (figura 6.9 și figura 6.10), atât de către cadre didactice
din UTCN, cât și din alte universități și centre de cercetare din ţară. În anul
universitar 2018/2019 au fost susținute un număr de 10 teze de abilitare. De la data
de 1 octombrie 2019 până la 1 ianuarie 2020 au fost înaintate la CNATDCU spre
aprobare 3 propuneri noi de comisii de abilitare.
În concluzie, în perioada analizată, locurile alocate de MEN au fost ocupate cu
succes, deşi numărul total al doctoranzilor este în scădere, la fel ca numărul de teze
de doctorat care se susțin pe parcursul unui an. Creșterea numărului de conducători
de doctorat se datorează creșterii numărului de susțineri de abilitare și de afilieri la
Școala Doctorală a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
În vederea sprijinirii studiilor universitare de doctorat au fost luate o serie de măsuri
de către conducerea UTCN.
Au fost acordate 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.
A fost redusă cu 25% taxa de susținere a tezei de abilitare pentru 8 cadre didactice
din cadrul UTCN.
Conform Hotărârii Consiliului de Administrație 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. De asemenea, fiecare student
doctorand are acces gratuit la platforma ANELIS plus.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație 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. Astfel, se
majorează sumele alocate pentru decontul membrilor comisiei de susținere a
tezelor de doctorat și de abilitare.
Începând cu data de 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. De asemenea, s-a aprobat remunerarea
activităţilor prestate de către conducătorii de doctorat în sistem “plata cu ora” atât
pentru doctoranzii de la buget, cât și pentru cei înmatriculați în regim cu taxă,
conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 111 din 29 octombrie 2019.
În vederea creșterii standardelor de calitate a tezelor de doctorat și de abilitare din
cadrul Școlii doctorale a UTCN, devine obligatorie începând cu anul universitar
2019/2020 noua formă și structură pentru teza de doctorat și teza de abilitare,
respectiv formatul B5. Costurile de publicare a lucrărilor de doctorat sau de abilitare
în Editura U.T.PRESS sunt asigurate de către UTCN pentru un număr de 25 de
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exemplare, pentru tezele de maxim 200 pagini. Au fost elaborate și aprobate
Procedura privind finalizarea studiilor de doctorat în cadrul IOSUD-UTCN și Ghidul de
elaborare a tezei de doctorat UTCN.

Prin OM 5403/01.11.2018 a fost stabilită Metodologia de evaluare a studiilor
universitare de doctorat. Aceasta a prevăzut realizarea unui raport de evaluare
internă a Școlii Doctorale UTCN şi a Instituției Organizatoare de Studii Universitare
de Doctorat (IOSUD-UTCN), și câte un raport pentru fiecare domeniu de doctorat
până la data de 15 februarie 2019.
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 celor 15
rapoarte de evaluare internă menţionate mai sus. Principalele criterii de evaluare au
fost capacitatea instituțională, eficacitatea educaţională și managementul calităţii.
Promovarea tinerilor cercetători în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice şi
creşterii abilităţilor antreprenoriale este obiectivul principal al Programului
Postdoctoral de cercetare avansată din IOSUD-UTCN. Programul se desfășoară
anual, pe o perioadă de minim un an, cu data de începere 15 octombrie. În program
sunt implicaţi anual maximum 25 de cercetători post doctoranzi/serie.
Implicarea activă a UTCN în sprijinirea doctoranzilor din medii sociale dezavantajate,
precum şi susţinerea financiară a tinerilor cercetători care, prin studiile doctorale,
doresc să înceapă o carieră în cercetare s-a concretizat prin 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”, având codul MySMIS 123927, a fost
selectat pentru finanţare în cadrul apelului POCU/380/6/13. În mod specific
proiectul ANTREDOC va sprijini un număr de 99 de cercetători, dintre care 67
doctori 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.
Proiectul, cu o valoare totală eligibilă și asistență financiară nerabursabilă de
6,978,750 lei, a fost depus în august 2018 și aprobat la finanțare în ianuarie 2019.
Concursul de selecție a grupului țintă, seria 1, s-a desfășurat în perioada 07.10.2019
– 21.10.2019.
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7. 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. În anexa 3 (Programe de licență - în conformitate cu HG
326/23.05.2019, HG 640/27.08.2019 și HC ARACIS din 2019) și în anexa 4 (Programe de
master - în conformitate cu HG nr. 318/23.05.2019 și HG nr. 641/27.08.2019) sunt
prezentate detaliat programele de studiu din UTCN la sfârșitul anului 2019.
Figura 7.1 prezintă situația acreditării programelor de studii universitare de licență și
master la sfârșitul anului 2019. La ciclul de studii universitare de licență, 87 de programe
(reprezentând 95.60%) sunt acreditate și 4 programe (reprezentând 4.39%) au
autorizație de funcționare provizorie. La ciclul de studii universitare de master 79 de
programe acreditate, iar 16 sunt cu încadrare într-un domeniu acreditat.

Situația programelor universitare de licență
În ceea ce privește durata școlarizării (sau număr de credite transferabile acordate la
finalizare), programele de studiu de licență din UTCN sunt organizate în 20 de programe
cu durata studiilor de 3 ani, respectiv 180 de credite transferabile (reprezentând
21.98%), 70 de programe cu durata studiilor de 4 ani, cu 240 de credite transferabile
(reprezentând 76.92%) și un program (reprezentând 1.1%), cu durata studiilor de 6 ani,
respectiv 360 de credite transferabile.
Analizând dinamica evaluărilor programelor de studii universitare de licență și master în
ultimii patru ani (figura 7.2) se constată faptul că în anul 2019 au fost evaluate extern 8
programe de licență și 4 programe de master. Figura 7.3 prezintă tipul evaluărilor
(acreditare, autorizare provizorie, menținerea acreditării) în perioada 2016-2019. 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 cei patru ani analizați sunt prezentate în
figura 7.4 Repartiția pe facultăți a programelor de studii universitare de licență
acreditate/autorizate provizoriu la sfârșitul anului 2019 este prezentată în figura 7.5.
Calificativele obținute în urma evaluărilor ARACIS a programelor de studii sunt
prezentate sintetic în figura 7.6. 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” la ultima evaluare ARACIS.
În ceea ce privește lichidarea sau înființarea de noi programe de licență, se constată
(figura 7.7) că în perioada analizată a fost lichidat un program și înființat un program
nou.
Împărțirea pe locații (Cluj-Napoca, Baia Mare, extensii) a programelor de studii de
licență este prezentată în figura 7.8.
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Tabelul 7.1. Situația numărului de programe de studii de licență evaluate în perioada 2016-2019
pe facultăți

Facultatea

Anul evaluării programelor
2017
2018
0
0
3
2
6
0
2
3
3
11
0
2
2
2
2
2
1
0
2
1
4
3
2
2
27
28

2016
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
2
7

ARH
AC
ARMM
CON
CM
ETTI
IMM
IE
INS
ING (CUNBM)
LIT (CUNBM)
ȘTI (CUNBM)
TOTAL

Scadențe 2020

2019
0
1
0
0

0
0
0
2
0
2
0
2
0
4
0
3

1
0
0
0
0
3
2
1
8

13

Situația programelor 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 (figura 7.1). Repartiția lor pe facultăți la
sfârșitul anului 2019 este prezentată în figura 7.9, iar numărul domeniilor de master
acreditate la fiecare facultate, în figura 7.10.
Repartiția numărului de programe de master acreditate (A) sau încadrate într-un
domeniu acreditat (ÎDA) pe domeniile de master acreditate în UTCN, la sfârșitul anului
2019 (figura 7.11) relevă faptul că cel mai mare număr de programe se încadrează în
domeniul „inginerie industrială”.
Tabelul 7.2. Situația numărului de programe de studii de master evaluate în perioada 2016-2019
pe facultăți

Facultatea

AC
ARMM
CON
CM
ETTI
IMM
IE
INS
ING (CUNBM)
LIT (CUNBM)
ȘTI (CUNBM)
TOTAL

Anul ultimei evaluări

Acreditări 2019

2016

2017

2018

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
5

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Încadrări în
domeniu

Evaluări
periodice

Lichidări
începând
cu a.u.
2019/2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
6
0
4
0
0
3
3
2
19

2019
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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În anul 2019 în UTCN au fost înființate trei programe noi de master, unul prin încadrare
într-un domeniu acreditat și două prin acreditare de domenii noi de master. De
asemenea 19 programe de master au intrat în lichidare începând cu anul universitar
2019-2020.
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
(figura 7.12). 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.
Evoluția numărului programelor de master în funcție de locația geografică de
desfășurare și limba de predare este prezentată în figura 7.13.
Repartiția numărului programelor de master pe facultăți și domenii în funcție de tipul
de master se poate urmări în figura 7.14.

58

90
80

86

70

79

60
50
40
30
16

20
10

1

4

0

30
25
20
15
10
5
0

59

60

61

62

Asigurarea calității activităților din cadrul UTCN

8. ASIGURAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL UTCN
Misiunea structurilor de asigurare și evaluare a calității este de a sprijini managementul
universității în realizarea politicii și a standardelor de calitate în educație, cercetare,
știință și inovare prin:
• elaborarea de proceduri de sistem și operaționale cu privire la asigurarea calității;
• elaborarea manualului calității pentru însușirea, implementarea, menținerea și
îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității;
• coordonarea proceselor de evaluare (instituțională, evaluarea programelor de
studii, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluarea cadrelor didactice
conform Legii Educației Naționale);
• gestiunea bazei de date referitoare la calitatea serviciilor educaționale.
În anul 2019, s-au întreprins următoarele 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 a
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.
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Din punct de vedere al organizării, în anul 2019 s-au continuat acțiunile de armonizare
a proceselor din cele două centre universitare, cel din Cluj-Napoca și respectiv din Baia
Mare (Proiect: CNFIS-FDI-2019-0456 Învățământ de calitate prin utilizarea metodelor
moderne de predare-învățare).
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.
Pentru programele de studii, asigurarea calității este realizată în principal prin evaluare
externă efectuată conform procedurilor ARACIS, o dată la 5 ani, prin vizite la
universitate, la departamentul coordonator al programului de studiu. Rolul BAC în
aceste evaluări a fost de verificare a conținutului dosarului, a modului în care a fost
respectată „Metodologia de evaluare externă” elaborată de ARACIS, acordarea de
consultanță, precum și gestionarea documentelor ante și post evaluare.
BAC a elaborat un model al raportului de autoevaluare a programelor de licență și un
ghid de elaborare a acestuia, documente care au fost actualizate în concordanță cu
modificările apărute. S-a finalizat un model de raport de autoevaluare pentru
domeniile/programele de master. Au fost actualizate fișele de verificare pentru:
dosarele de încadrare într-un domeniu acreditat al unui program nou de studii
universitare de master, acreditarea unui domeniu nou de studii universitare de master
și evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master.
Analiza programelor oferite de UTCN a continuat și în anul 2019, prin verificarea
planurilor de învățământ, prin recomandări ale BAC pentru 91 de programe de licență și
95 programe de master, verificarea a 11 dosare de autoevaluare (6 evaluări periodice
licență, 3 încadrări în domeniu de master acreditat, 2 acreditări de domenii noi de
master) pentru înaintare la ARACIS.
Implementarea completă a planurilor de învățământ în SINU a fost una dintre activitățile
cu prioritate ridicată, având în vedere implicațiile acțiunii în elaborarea corectă a statelor
de funcții ale departamentelor, elaborarea actelor de studii pentru absolvenți și
utilitatea folosirii datelor în format electronic pentru elaborarea rapoartelor de evaluare
internă a calității. Prin actualizarea și extinderea aplicației s-a urmărit de asemenea și
introducerea planurilor de învățământ ale promoțiilor, într-un format unitar,
simplificând verificarea corectitudinii planurilor de învățământ, calculul și îndeplinirea
cerințelor normative obligatorii și a standardelor specifice pe care trebuie să le satisfacă
programele de studiu din perspectiva ARACIS.
Conform metodologiei, Evaluarea Activității Didactice de către Studenți (EADS) se
efectuează utilizând o aplicație on-line dezvoltată de Serviciul de Informatică. Colectarea
acelor informații care contribuie la îmbunătățirea calității activității didactice se
materializează într-un raport sintetic al decanilor facultăților UTCN.
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Pe parcursul anului 2019 au fost analizate și transmise la ANC, în vederea validării
calificărilor, documentele aferente unui număr de 79 programe de studii universitare de
master și unui program de studii universitare de licență.
În 2019 s-au obținut adeverințe de validare a calificării pentru 79 programe de studii
universitare de master și pentru 7 programe de studii universitare de licență (pentru
șase dintre acestea, documentele au fost transmise în 2018). În 2019 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. Pentru celelalte
programe de studii universitare de master (ale căror calificări au fost validate), înscrierea
în RNCIS se va efectua după evaluarea externă de către ARACIS a domeniilor de master
corespunzătoare.
De asemenea, au fost înscrise în RNCIS trei noi programe de studii universitare de master
(pentru care adeverințele de validare au fost obținute în 2018).
Totodată, în 2019 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.
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9. ACTIVITATEA DE CERCETARE

Cercetarea științifică și inovarea au ocupat, și în anul 2019, un loc important în cadrul
activităților derulate în UTCN. Principalele activități desfășurate au avut drept scop
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.
Măsuri pentru sprijinirea structurilor de cercetare și a cercetătorilor:
•

susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin alocarea unei cote din
regia cercetării către directorii de proiecte, departamente și facultăți. Sumele se
folosesc pentru burse, deplasări, achiziții, întreținere echipamente (tabel 9.6 şi 9.7)
și au fost în anul 2019 în valoare de 864,702 lei, reprezentând cheltuieli suplimentare
față de cele realizate direct din proiecte;

•

continuarea acțiunii de organizare și finanțare din venituri proprii UTCN a
competițiilor interne pentru sprijinirea tinerilor cercetători: 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. În 2019 s-au acordat 84 de granturi suport
în valoare de 356,351 lei (tabelul 9.4);

•

oferirea din venituri proprii de susținere financiară și consiliere pentru brevetarea
rezultatelor cercetării științifice. În 2019 au fost 20 cereri de brevetare, 8 cereri
emitere brevete şi 26 solicitări de menținere în vigoare în valoare de 156,076 lei;

•

acordarea din venituri proprii a burselor de cercetare studenților la studiile
universitare de licență și master precum și doctoranzilor în valoare de 290,756 lei
(tabel 9.4);

•

cofinanțarea conferințelor internaționale organizate de UTCN care sunt indexate ISI
Web of knowledge;

•

acordarea unui buget anual pentru susținerea și promovarea revistelor din
universitate cotate ISI precum și pentru revistele care ar putea finaliza demersurile
pentru cotarea ISI. Se susțin financiar 4 reviste indexate ISI din care două cu factor
de impact.
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Acțiuni pentru îmbunătățirea procesului de management a cercetării științifice:
•

auditarea pentru acreditare națională pe o perioadă de 5 ani a Centrului pentru
Transfer Tehnologic și de Cunoștințe (CTTC) în 04.11.2019; certificare obţinută în
februarie 2020 (fig. 9.15);

•

îmbunătățirea platformei actuale de raportare a rezultatelor științifice prin Sistemul
Informatic pentru Managementul Activității de Cercetare (SIMAC) prin dezvoltarea
posibilității de evaluare a doctoranzilor;

•

elaborarea aplicației pentru aplicarea metodologiei de acreditare internă a
entităților de cercetare din UTCN.

Acțiuni pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare:
•

Finalizarea din venituri proprii ale UTCN a amenajării clădirii SIMTEX ca spațiu de
cercetare pentru facultățile de profil mecanic;

•

derularea proiectului instituțional “Susținerea excelenței în cercetarea din domeniul
nanotehnologiilor și materialelor avansate (ExNanoMat) - 21PFE/17.10.2018”, buget
5,236,000 lei; în 2019 s-au cheltuit 2,757,562 lei pentru dotări, amenajări, reparații,
mobilități şi stagii în străinătate;

•

elaborarea și depunerea unui proiect instituțional pe fonduri structurale pentru
dezvoltarea unui centru Cloud pentru susținerea activității de cercetare numit
“Cloud Cercetare UTCN - CLOUDUT”, buget solicitat 4,500,000 lei; în urma evaluării
este pe poziția a 4-a finanțabilă;

•

achiziționarea, prin proiectele de cercetare aflate în derulare, a unor echipamente
în valoare totală de 3,073,453 lei și respectiv de materiale în valoare totală de
1,210,384 lei.

Acțiuni pentru identificarea domeniilor de excelență și a posibilităților de cooperare
în domenii interdisciplinare:
•

actualizarea și publicarea rezultatele colectivelor de cercetare pe pagina web a
UTCN;

•

organizarea Conferinței Cercetării din UTCN în 4 martie 2019;

•

publicarea volumului “Research Reports 2019” ;

•

organizarea în 21 martie 2019 a prezentării cercetării din UTCN în cadrul manifestării
ProInvent 2019;

•

organizarea de multiple întâlniri cu reprezentanți ai universităților, instituțiilor de
cercetare și a mediului economic național și internațional.

Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării în mediul tehnico economic:
•

CTTC alături de colectivele de cercetare și de coordonatorii activităților de cercetare
a participat la realizarea unui număr însemnat de acțiuni dintre care se
menționează: dezvoltarea serviciilor de informare și consultanță în proprietate
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industrială; organizarea de evenimente adresate mediului academic și economic cu
componentă de transfer tehnologic; promovarea şi integrarea structurilor de
cercetare în cadrul rețelelor internaționale etc.;
•

•

UTCN prin CTTC a participat la programe internaționale destinate sprijinirii
activităților de inovare și transfer tehnologic dintre care menționăm:
−

"Susținerea inovării în Regiunile de Dezvoltare ale României" ("Supporting
Innovation in Catching-Up Regions in Romania"), proiect finanțat de Comisia
Europeană, prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio),
proiect coordonat de Banca Mondială şi implementat în colaborare cu Agenția
de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Au participat zece echipe din UTCN, din
care 3 au fost selectate de experții agreați de Banca Mondială, respectiv una
pentru programul de coaching şi două pentru programul de training;

−

Participarea la programul de sprijinire a inovării şi transferului tehnologic în
domeniul medical organizat de European Institute of Innovation and
Technology (EIT) prin EIT Health. În inițiativa din 2019 au fost câștigate 2
finanțări pentru 2 teme de cercetare cu potențial inovativ;

colectivele de cercetare au derulat în anul 2019, 244 contracte de cercetare și
transfer tehnologic cu mediul economic național şi internațional din care 213 cu
firme românești, 27 cu firme străine și 4 finanțate din fonduri structurale (tabel 9.2).

Deși numărul personalului angajat cu normă întreagă implicat în activitatea de cercetare
(58.02%) a scăzut ușor numeric (tabel 9.1), datorită fluctuațiilor naturale, creșterea
numărului de doctoranzi a echilibrat potențialul forței de cercetare. Veniturile atrase în
activitatea de cercetare au crescut cu 13.62% ajungând la 36,920,856 lei (tabel 9.2), ceea
ce indică o creștere a eficienței și productivității. De menționat că doctoranzii cu o
pondere însemnată de aproximativ 41.98% (tabel 9.1) reprezintă forța motrice a
cercetării. Atragerea și menținerea tinerilor de valoare este obiectivul cel mai important
care va asigura creșterea excelenței în cercetare și se poate realiza în principal numai
prin atragerea de fonduri în cercetare. Atragerea și menținerea tinerilor cercetători,
doctoranzi, studenți s-a făcut și din venituri proprii prin finanțarea de competiții interne,
granturi suport și burse de cercetare (tabel 9.4).
Veniturile încasate în anul 2019 pe tipuri de proiecte sunt prezentate în tabelul 9.2,
respectiv distribuția acestora pe facultăți în tabelul 9.5. Se constată 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 (tabelul 9.3).
Principalele tipuri de proiecte naționale în derulare şi finalizate în anul 2019 sunt: PCE –
2, STAR – 5, ERANET – 1, Mobilitate2019 – 7, Bilateral 2019 – 3, PPH2020 – 1, EURATOM
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FUZIUNE - 1 . Principalele tipuri de proiecte cu derulare în 2019 și anii următori sunt
PCCDI - 15, TE – 9, PD – 1, BTC2016 – 1, PFE – 1, PCCF – 1, SOL – 1, ERANET – 2, EURATOM
– 1. În 2019 s-au derulat 30 de proiecte internaționale și 4 proiecte structurale de
cercetare cu obiective clare în domeniul transferului tehnologic. Cooperarea directă cu
mediul economic s-a realizat și prin cele 26 contracte internaționale cu terții și 213
contracte naționale cu terții.
Rezultatele cercetării științifice s-au materializat în afară de soluțiile științifice și tehnice
dezvoltate, prin publicații științifice în jurnale și conferințe de prestigiu. Figura 9.3 pune
în evidență evoluția publicării în jurnale ISI și la conferințe de tip ISI Proceedings.
Rezultatele pe anul 2019, reprezentând 566 publicații, pot fi considerate bune,
deoarece rezultatele pe anul 2018 prezentate în martie 2019 erau similare celor
prezentate acum pentru anul de raportare. Această situație este determinată de
creșterea întârzierii la indexare la peste un an. Sperăm să atingem un număr de peste
900 publicații ISI pe anul 2019. Situația publicării în jurnalele și revistele monitorizate de
SCOPUS (figura 9.4) are de asemenea o evoluție pozitivă, în anul 2019 înregistrându-se
un maxim de 891 publicații în situația în care întârzierea la indexare este mai mică decât
la publicațiile ISI.
Numărul de citări este pe un trend crescător obținându-se în anul 2019 un număr de
10,705 citări (figura 9.5).
Structura pe domenii științifice a publicațiilor UTCN este prezentată în figura 9.7.
Științele inginerești, Calculatoarele, Matematica, Știința materialelor, Energetica, Fizica
și Chimia sunt în ordine descrescătoare domeniile cele mai bine reprezentate.
Un parametru important de evaluare a activității de cercetare științifică îl reprezintă
numărul cererilor de brevete și a brevetelor obținute. În figura 9.6 se prezintă evoluția
brevetării în UTCN în perioada 2016-2019. În 2019 s-au depus 20 cereri de brevete și sau obținut 8 brevete. Există un număr semnificativ de brevete la realizarea cărora au
participat cercetători din UTCN dar care datorită condițiilor acceptate la contractare
aparțin altor beneficiari.
Figurile 9.8 si 9.9 pun în evidență revistele științifice editate de colective din UTCN. De
remarcat sunt cele 2 reviste ISI indexate cu factor de impact și indexarea ISI a altor două
reviste UTCN dar deocamdată fără factor de impact. De asemenea multe reviste au
obținut indexări în baze de date internaționale.
Figurile 9.10 şi 9.11 pun în evidență principalele conferințe internaționale organizate de
UTCN din care 2 de tip ISI Proceedings.
Ranking-uri internaţionale
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
(figura 9.12).
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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 (tabel 9.8).
În rankingul QS pe EECA, în anul 2019, universitatea noastră este pe locul 119 (tabel
9.9). 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 (tabele 9.10,
9.11, 9.12).
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
a rămas pe locul 351-400 la nivel mondial, dar pe locul al doilea în România (tabele
9.13, 9.14, 9.15).
În ranking-ul Times domeniul Calculatoare a fost încadrat în clasa 600+ iar domeniul
Inginerie în clasa 800+ la nivel mondial (Figurile 9.13 si 9.14).
Un centralizator cu ranking-urile în care am apărut și pozițiile obținute este prezentat in
tabelul 9.16.
Evaluarea instituțională a universităților solicitată de C.N.F.I.S. în vederea ierarhizării şi
a stabilirii finanțărilor suplimentare a relevat cu destulă precizie plusurile şi minusurile
din activitatea colectivelor UTCN, în special prin indicatorii de calitate IC2.1 pentru
calitatea resursei umane, IC2.2 impactul activității științifice/creației artistice, IC2.3
performanța activității științifice/creației artistice, IC2.4 fonduri pentru activitatea
științifică/creația artistică. Coloanele C, D, E şi F ale tabelului 9.17 pun în evidență
valorile absolute și normalizate ale indicatorilor de calitate. Valoarea 1 pentru indicatori
normalizați reprezintă media națională şi în consecință tot ce este sub 1 reprezintă o
vulnerabilitate în ierarhizare şi finanțare. Este de dorit să avem coeficienți normalizați
peste 1 pentru toți indicatorii şi toate ramurile de știință.
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Tabel 9.6

Tabel 9.7

Salarii

1
2
3

DIRECTORI
DEPARTAMENTE
TOTAL:

40,379
0
0
40,379

Burse

10,000
0
0
10,000

Total

108,035
71,717
0
179,752
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materiale)
297,974
81,930
3,989
383,893

211,004
36,659
3,016
250,679

667,392
190,305
7,005
864,702

*
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Nr.

1

Politehnica University of Bucharest

657

2

Babes-Bolyai University

671

3

Iuliu Hatieganu University of Medicine and
Pharmacy Cluj-Napoca

693

4

University of Bucharest

706

5

University of Agricultural Sciences and Veterinary 707
Medicine of Cluj-Napoca

6

Carol Davila University of Medicine and
Pharmacy

722

7

Alexandru Ioan Cuza University

728

8

Technical University of Cluj-Napoca

736

9

University of Medicine and Pharmacy of Targu
Mures

736
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Indicatori de calitate pe ramuri de tiin : IC2.1, IC2.2, IC2.3, IC2.4
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10. ACTIVITATEA DE COORDONARE A PROIECTELOR FINANȚATE
DIN FONDURI STRUCTURALE

Biroul Consiliului de Administrație (BCA), a stabilit împreună cu Compartimentul
Tehnic pentru Fonduri Structurale (CTFS) strategia UTCN pentru anul 2019 privind
apelurile de interes și calendarul acestora. În scopul planificării, controlului și
monitorizării proiectelor finanțate din fonduri structural de la nivelul UTCN s-a avut
în vedere respectarea și punerea în aplicare a următoarelor documente:
• Metodologia privind depunerea și contractarea proiectelor prin Fonduri
Structurale aprobată prin Hotărârea Senatului Universitar (HSU) nr.
727/23.02.2017.
• Regulamentul CTFS aprobat de Senatul UTCN aprobat prin HSU nr.
769/25.05.2017.

Activitatea de informare
În cursul anului 2019, la nivelul CTFS s-a avut în vedere informarea factorilor
interesați de la nivelul universității, utilizându-se în acest sens, următoarele căi de
comunicare: publicarea de anunțuri pe site-ul CTFS (101 anunțuri), care acoperă o
mare varietate de programe și apeluri de proiecte, prezentate în figura 10.1,
precum şi transmiterea de informări cu privire la următoarele aspecte:
− Instrucțiunile emise pe parcursul anului 2019 de către Autoritatea de
Management a Programului Operațional Competitivitate privind modul de calcul
și de raportare al indicatorilor, țintelor, decontarea cheltuielilor salariale,
eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor, aplicarea GDPR în vedere
facilitarea implementării contractelor de finanțare din cadrul Axei Prioritare 1,
Acțiunea 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” precum și asistență
de specialitate la introducerea informațiilor la nivelul platformei informatice
MySMIS;
− Programul Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.2.1., Tip de proiect: PROIECT
TEHNOLOGIC INOVATIV;
− Programul Operațional Capital Uman, Apelul 380 - Sprijin pentru doctoranzi și
cercetători post-doctorat;
− Programul Operațional Capital Uman, POCU/90/6/19/19/Operațiune aferentă
Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 „Stagii de practică pentru elevi și studenți, în
sectorul agroalimentar, industrie și servicii”;
− Programul Operațional Capital Uman, POCU/626/6/13/ - „Stagii de practică
pentru studenți”;
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− POCU - Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13: „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”;
− Programul Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele
de centre CD, Proiecte de tip Cloud şi infrastructuri masive de date;
− Programul Operațional Regional, Apelul POR/2017/10.3/1/7regiuni/Creșterea
relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și
sectoarele economice competitive;
− Programul Operațional Competitivitate - POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte
programe CDI internaționale;
− Programul Operațional Competitivitate - POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte
programe CDI internaționale;
− Programul Operațional Competitivitate – POC 1.1.1 „Mari structuri de cercetare
– inovare, Secțiunea B: Clustere de inovare”;
− Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme
2014-2020;
− Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020;
− Programul Ro-Cultura;
− Programul Operațional Regional, Apelul POR/439/1/1/ în cadrul POR 1.1.A
Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă;
De asemenea, a fost informată în permanență Comisia Tehnică cu privire la situația
proiectelor finanțate din fonduri structurale, depuse, contractate și aflate în
implementare.

Iniţierea propunerilor de proiect
Au fost furnizate informațiile necesare în vederea completării conforme a
Expresiilor de interes. În acest sens, în cursul anului 2019 au fost verificate 6 expresii
de interes, înainte ca acestea să fie transmise spre analiză Comisiei Tehnice.
Expresiile de interes au fost depuse în vederea participării în cadrul următoarelor
apeluri competitive:
• POCU - Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13 –
„Stagii practică pentru studenți” – 2 expresii de interes;
• POCU - Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13 –
„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat” – 1 expresie de interes;
• Energy Programme in Romania – Call for proposals of Renewable Energy – 1
expresie de interes;
• Interreg Danube Transnational Programme (DTP) – 1 expresie de interes;
• European Programme DG EMPL/CAD – 1 expresie de interes.
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A fost realizată și actualizată în permanență Situația centralizatoarele a expresiilor
de interes depuse.
Redactarea şi depunerea proiectelor
În cursul anului 2019 s-a acordat asistență de specialitate echipelor de lucru din
cadrul UTCN pentru elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte finanțate din
fonduri structurale (inclusiv acordare de asistență în utilizarea platformei MySMIS).
Astfel, au fost depuse 5 proiecte în cadrul a 2 Programe Operaționale și un Grant
SEE (figura 10.2), în valoare totală de 5,651,144 lei.
Asistența acordată echipelor de proiect în cadrul acțiunii de redactare și depunere a
proiectelor finanțate din fonduri structurale a constat în:
• Furnizarea de documente cu caracter general (Acte constitutive - monitoare
oficiale, Carta UTCN, Situații financiare, Certificate de atestare fiscală, Anexe și
Formulare) solicitate conform Ghidurilor Solicitantului;
• Consultanță cu privire la completarea secțiunilor din Cererea de finanțare,
secțiunilor din cadrul platformei MySMIS, planului de afaceri sau a altor anexe
solicitate la depunerea proiectelor;
• Comunicarea și menținerea legăturii cu partenerii în cadrul proiectelor depuse în
colaborare în vederea realizării Acordurilor de parteneriat precum și a anumitor
secțiuni comune din Cererea de finanțare;
• Verificarea cererilor de finanțare depuse și a documentelor transmise de către
UTCN din punct de vedere al conformității administrative și a eligibilității;
• Verificarea și încărcarea documentelor anexate la Cererile de finanțare depuse în
aplicația electronică MYSMIS;
• Introducerea achizițiilor prevăzute în cererile de finanțare pentru proiectele
depuse în anul 2019, în cadrul modulului ”Achiziții” de la nivelul platformei
MySMIS;
De asemenea, pentru proiectele depuse în cursul anului 2019, s-a acordat
consultanță în transmiterea documentelor și elaborarea răspunsurilor solicitate prin
Scrisorile de clarificări primite în etapa de evaluare a conformității administrative și
a eligibilității (CAE), în etapa de evaluare tehnică și financiară (ETF), precum și în
etapa de contractare. Astfel CTFS a sprijinit directorii / managerii de proiect în
vederea pregătirii documentației și a formulării de răspunsuri pentru:
• 1 clarificare primită în etapa de evaluare a conformității administrative și a
eligibilității (CAE);
• 10 solicitări de clarificare primite în etapa de evaluare tehnică și financiară
(ETF).
În urma finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru proiectele depuse
în cadrul Programului Operațional Competitivitate, 2 proiecte au fost propuse spre
finanțare, iar cele 7 proiecte depuse în cadrul Acțiunii 1.2.1 „Proiect tehnologic
inovativ” în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener au fost toate
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admise, urmând a fi selectate spre finanțare în limita bugetului alocat și a ordinii
descrescătoare a punctajului.
Contractare
În figura 10.3 sunt prezentate proiectele contractate în anul 2019 în valoare totală
de 11,620,589 lei.
În ceea ce privește solicitările de clarificări primite în etapa de contractare CTFS a
sprijinit directorii / managerii de proiect în vederea pregătirii documentației și a
formulării de răspunsuri pentru:
• 3 solicitări de clarificare primite pentru proiectul „Competente antreprenoriale si
cercetare de excelenta in programele de studii doctorale si postdoctorale –
ANTREDOC”
• 1 solicitare de clarificare primită pentru proiectul „Oferte educaționale noi si
flexibile in învățământul terțiar universitar si non-universitar tehnic conforme cu
cerințele pieței muncii in schimbare”;
• 1 solicitare de clarificare pentru proiectul „Dezvoltare intergrată 4.0”- IDev 4.0;
• 1 solicitare de clarificare ”Energy Recovery from Municipal Solid Waste by
Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region” – EnyMSW
• 1 solicitare de clarificare „Cross-border Network of Energy Sustainable
Universities” - Net4SENERGY;
• 1 solicitare pentru „Ro-Ua Trans-border Academic Development for Research
and Innovation Project ” – TBADRIP;
Implementare
Pentru proiectele finanțate din fonduri structurale, aflate în implementare, în anul
2019 a fost asigurată consilierea și asistența echipelor de management din UTCN
atât sub aspect financiar (figura 10.4), tehnic (figura 10.5), cât și al mecanismelor de
implementare, de raportare şi monitorizare.
Totodată, CTFS a oferit sprijin pentru actualizarea în cadrul platformei MySMIS a
notificărilor şi actelor adiționale încheiate în cadrul contractelor de finanțare, la
optimizarea și încărcarea rapoartelor de progres precum și a cererilor de
rambursare.
A fost realizată și actualizată în permanență Lista proiectelor derulate în
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 2015 – 2019 (figura 10.6 și figura
10.7)
De asemenea, personalul CTFS, a comunicat și colaborat în permanență cu
autoritățile responsabile de coordonarea, gestionarea și monitorizarea fondurilor
structurale și a instrumentelor financiare nerambursabile.
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11. RELAȚII INTERNAȚIONALE, IMAGINE ȘI COMUNICARE
Creșterea competitivității Universității Tehnice din Cluj-Napoca prin dezvoltarea
orientării internaționale a constituit și în acest an un obiectiv major, ce a determinat
derularea unui set coerent de activități orientate, pe de o parte, spre promovarea ofertei
educaționale a universității și îmbunătățirea serviciilor pentru studenții internaționali,
iar pe de altă parte, spre stimularea mobilităților internaționale ale cadrelor didactice și
studenților proprii.
În anul 2019 UTCN a fost reprezentată la 6 mari 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
(figura 11.1), Conferința și expoziția anuală EAIE 2019, Helsinki, septembrie 2019 (figura
11.2), Târgul International Education Fair Kazahstan, Nur Sultan, Shymkent, Almaty,
octombrie 2019 (figura 11.3), Târgul Internațional Global Education Fair, Vietnam,
octombrie 2019 (figura 11.4), Târgul Universităților din România, Chișinău, iulie 2019
(figura 11.5), International Education Exhibition Ashgabat, noiembrie 2019 (figura 11.6).
De asemenea, s-au derulat două campanii de promovare a UTCN în Republica Moldova
și o campanie în Ucraina, ce 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 (figura 11.7),
vizita delegației guvernamentale din Turkmenistan, iulie 2019 (figura 11.8). Biroul de
Relații Internaționale (BRI) a organizat în parteneriat cu instituții franceze şi francofone
mai multe evenimente vizând promovarea universității: La nuit de idées - cu tematica
Revoluția digitală și inteligența artificială: ce provocări aduce viitorul, ianuarie 2019, în
parteneriat cu Institutul Francez din Cluj-Napoca (figura 11.9); 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 (figura 11.10); Festivitatea de
decernare a premiilor Cluburilor Francofone de Afaceri din Cluj și Sibiu, în martie 2019;
Târgul de meserii (octombrie 2019). BRI s-a implicat, de asemenea, în organizarea și
derularea săptămânii 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 (figura 11.11).
Câteva cifre reprezentative în activitățile de internaționalizare sunt: 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,

91

Relații internaționale, imagine și comunicare

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, ateliere de perfecționare a limbii franceze,
concursuri pentru studenți organizate prin Centrul de Reușită Universitară, reuniuni ale
bursierilor Eugen Ionescu etc. (figura 11.13).
În anul 2019 s-a derulat proiectul FDI-2019-0495 „Be international at home - acțiuni
suport pentru internaționalizarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca”, în cadrul căruia
au fost întreprinse o serie de acțiuni, cum ar fi: 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 (figura 11.14).
Figura 11.15 prezintă evoluția numărului de studenți internaționali înmatriculați la
programe de studiu de licență, masterat și doctorat, precum și la Anul pregătitor de
limba română. 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.
În anul 2019 UTCN are active peste 500 de acorduri bilaterale Erasmus cu peste 180 de
universități. Repartiția pe țări a acordurilor ERASMUS K103 este dată în figura 11.16.
Pentru mobilități outgoing au fost selectați studenți de la toate nivelurile, realizându-se
un număr de 86 mobilități tip SMS (373 luni) și 88 mobilități de tip SMP (220 luni)
însumând un total de 174 mobilități studențești și 593 de luni de mobilitate. Distribuția
pe facultăți a mobilităților outgoing este dată în figura 11.17. În ceea ce privește
mobilitățile incoming, au fost 98 mobilități tip SMS (590 luni) și 35 de mobilități de tip
SMP (105 de luni). În ceea ce privește mobilitățile staff, pe acțiunea K103, outgoing s-au
realizat 21 mobilități de tip teaching, cumulând 105 de zile de predare și respectiv 25 de
mobilități de tip training, însumând 125 zile de formare.
Pe acțiunea Erasmus K107, pentru aplicația din 2018, care se va încheia în iulie 2020 sau realizat mobilități la și de la universități din Muntenegru, Maroc, India, Thailanda,
Serbia, Bosnia și Herțegovina, Egipt, Vietnam, Indonezia și Etiopia. În urma aplicației din
februarie 2019, s-a obținut o nouă finanțare pentru alte 32 de universități din: Albania,
Armenia, Azerbaidjan, Camerun, China, Japonia, Sri Lanka, Israel, Moldova, Malaesia,
Palestina, Rusia, Singapore, Tailanda, Ucraina, Statele Unite, Uzbekistan, însumând o
finanțare de 255,201 Euro, față de 178,617 Euro obținută în anul 2018. Pe acțiunea
K107, s-au realizat 6 mobilități de studenți dintre care 2 de tip outgoing și 4 de tip
incoming; 11 mobilități staff teaching (56 zile de predare), respectiv 9 mobilități training
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(90 zile de formare). În ceea ce privește mobilitățile incoming staff, pe K107 s-au primit
10 cadre didactice în mobilitate teaching (50 zile de predare) și 2 mobilități training (10
zile de formare). De asemenea, în perioada de raportare s-au realizat mobilități în cadrul
programului CEEPUS, 109 cadre didactice au participat la mobilități incoming (83 din țări
membre ale UE și 26 din țări non-europene), respectiv 22 studenți (21 UE și 1 non UE).
Reprezentanții Biroului ERASMUS+ au participat la sesiuni de informare a studenților
organizate la nivelul facultăților (figura 11.18) și împreună cu BRI și organizațiile
studențești (ESN, OSUT, Buddy Network) a organizat pentru studenții internaționali
numeroase acțiuni de integrare.
În anul 2019, una din acțiunile ce vizează dezvoltarea relațiilor internaționale, a constat
în 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 (figura 11.19). EUt+ are ca obiectiv
transformarea radicală a calității, performanței și eficienței educației universitare
orientate spre tehnologie, promovând un mediu de învățare inovativ pe mai multe
paliere, cu un impact real la nivel local și european, care să producă beneficii
semnificative de natură socială și economică pentru toți factorii implicați.
Biroul de Imagine și Relații Publice (BIRP) și-a canalizat activitățile pe parcursul anului
2019 pentru o creștere însemnată a vizibilității universității și pentru o comunicare
media și social media accentuate. Au fost elaborate 64 comunicate de presă, 18
răspunsuri la solicitări adresate în baza Legii 544/2001, anunțuri, știri și evenimente cu
referite la evenimentele din cadrul universității, precum și cele externe. În presa scrisă
au apărut peste 400 articole de presă, precum și emisiuni radio și TV cu referire la
subiecte UTCN.
Campania de promovare a admiterii s-a desfășurat sub denumirea ”Voi fi inginer” și a
avut un caracter particular prin canalele folosite și obiectivele propuse. Astfel, (figurile
11.20 – 11.26) s-au derulat 2 campanii online pe Facebook care au avut în total 709,568
afișări. În perioada 1-20 iulie, numărul fanilor a crescut de la 15,508 la 15,740. S-a creat
un vizual de campanie, postări care au vizat notorietatea, clik-uri pe site, interacțiuni cu
paginile. Pe data de 2 iulie s-a înregistrat cel mai mare reach din campanie. Peste 66,000
de useri au văzut conținutul paginii de Facebook UTCN (58,714 datorită campaniilor
plătite și 7,300 de persoane au văzut conținutul în mod organic). S-au derulat 2 tipuri de
campanii plătite: o campanie de trafic, pentru a atinge un număr cât mai mare de clickuri către pagina de admitere și o campanie de reach, pentru a crea awareness și a
promova mesajul campaniei unui număr cât mai mare de persoane. Reach-ul
mediu/campanie a fost de 112,470 (numărul persoanelor care au văzut conținutul
promovat al paginii). Reach-ul total pentru întreaga campanie Facebook a fost de
224,939 useri. Cel mai mare reach s-a îngregistrat în județul Cluj (72,000 persoane),
urmat de Mureș, Sibiu, Maramureș, Alba.
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O altă campanie online prin Google Display a presupus afișarea de bannere pe diverse
site-uri cu afinitate pentru targetul campaniei. Rezultatele campaniei au fost : afişări –
1,121,077 și click-uri – 3,460. La acestea s-a adăugat o campanie radio prin difuzarea
unui spot radio de 30 de secunde la posturile Kiss FM, Rock FM, Radio ZU, Pro FM și o
campanie outdoor – expunerea a 5 panouri outdoor în locații care asigură un trafic auto
intens.
La finele anului 2019, site-ul UTCN a înregistrat un număr de 185,395 de căutări,
performanță obținută după implementarea interfeței noi și a structurării informației
pentru utilizatori. Beneficiul real este faptul că din totalul interogărilor, 53% au fost
înregistrări noi. Cu un număr de 2,206,782 afișări de pagină, site-ul UTCN a înregistrat
cu 164.73% mai mulți utilizatori decât la nivelul anului anterior. Site-ul universității a fost
administrat în mod constant și actualizat, pagina cu cea mai mare creștere ca număr de
accesări a fost cea de Noutăți, de la 453 în 2018 la 37,722 în 2019.
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. Pe pagina de Facebook au fost postate 586 de subiecte, iar numărul de
urmăritori ai paginii a crescut cu 11.5% față de anul 2018, respectiv 17,000 la nivelul
lunii decembrie 2019. Pe Instagram au fost postate 122 de subiecte iar canalul YouTube
a reușit să adune în mai puțin de 1 an, 5,820 de vizualizări pentru cele 26 de clipuri video
încărcate și o rată de apreciere de 94.3%.
S-au realizat materiale grafice noi: Ghidul Studentului Erasmus, flyere pentru studenții
NON EU și an pregătitor. S-au retipărit materialele deja existente și s-au actualizat cu
noile informații, atât broșurile cu oferta educațională în limba română cât și cea cu
programe de studii în limbi străine. Activitatea de comunicare și grafică este întregită de
organizarea unor evenimente majore în cadrul UTCN – Salonul PROINVENT și
Festivitatea Absolvenților, ambele sub coordonarea BIRP. Pe lângă acestea, BIRP susține
și alte manifestări de reprezentare a universității, cu implicare în organizare, realizarea
materialelor grafice și a promovării.
Programele și proiectele Clubului Cultural au cuprins, și în anul 2019, o variată gamă de
genuri şi modalități de exprimare artistică. În formațiile Clubului Cultural activează 180200 de studenți, în principal de la UTCN dar și de la celelalte universități clujene, însă
beneficiari au fost mii de studenți și un numeros public. Participarea formațiilor la
festivaluri din țară și străinătate (Festivalul Naţional Studențesc de Umor, Festivalul
National Studențesc de Muzică Ușoară, Festivalul Internaţional de interpretare a
cântecului popular, Festivalul Internațional de folclor al Țărilor Ortodoxe, Festivalul de
folclor pentru tineret din Portugalia, Festivalul Burduful de aur, Festivalul Mondial de
folclor din Emiratele Arabe Unite, Festivalul Internaţional de Teatru Universitar din
Casablanca) a însemnat obținerea a numeroase premii, ca recunoaștere a valorii artistice
a prestațiilor acestor colective.
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12. EDUCAȚIA CONTINUĂ

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență
Redusă (DECIDFR), din cadrul UTCN, are ca scop organizarea și derularea de activități
de formare profesională continuă, principala misiune fiind organizarea și derularea
programelor de studii postuniversitare.
Activitatea desfășurată în cadrul DECIDFR are un caracter aparte față de celelalte
structuri ale UTCN, deosebindu-se prin: programe postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă, exclusiv cu taxă; structură managerială proprie;
sistem informatic propriu; un număr mare de activități didactice cu caracter diferit, în
funcție de tipul și domeniul programului, orientate pe cererea pieței; participarea unui
număr mare de cadre didactice din UTCN sau asociate; colaborarea directă cu toate
facultățile și departamentele din universitate, colaborarea directă cu mediul de afaceri.
În anul 2019 s-au derulat 12 programe postuniversitare de formare, finalizate (sau
care vor fi finalizate - pentru programele de lungă durată) cu certificat de atestare a
competențelor profesionale.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumire program postuniversitar
Audit energetic pentru clădiri
Tehnologia Informațiilor și comunicării
CISCO-Electronică și Telecomunicații
CISCO-Securitatea Rețelelor
Complemente de programare
Crearea și exploatarea bazelor de date relaționale
Informatică Aplicată și Programare
Programarea Interfețelor utilizator
Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru www
Științe (CUNBM)
Proiectare geotehnică
Testarea Aplicațiilor Software

Serii de derulare
2
2
2
2
2
2
7
1
2
1
1
2

Pe lângă programele menționate, ca răspuns la solicitările unor agenți economici sau
ale unor organisme de reglementare au fost derulate un număr de 2 programe de
dezvoltare profesională, finalizate cu atestate sub sigla UTCN.
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire program de dezvoltare profesională
Atestare ca auditori energetici pentru clădiri (gradul I și
gradul II)
Manageri energetici în industrie (CUNBM)
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Serii de derulare
Derulare
continuă
1
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CUNBM a derulat anul trecut 1 program de formare profesională (finalizat cu
certificate ANC).
Nr.
crt.
1.

Denumire program de formare profesională

Serii de derulare

Operatori la mașini-unelte cu comandă numerică

5

Repartiția programelor postuniversitare pe cele două centre (Cluj-Napoca și Baia Mare)
este prezentată în figura 12.1.
În categoria învățământului cu frecvență redusă funcționează programul de licență
Management derulat în cadrul Facultății de Științe, CUNBM. În tabelul de mai jos este
prezentată situația înmatriculărilor și a absolvenților la acest program.
An universitar Anul I Anul II Anul III Absolvenți
2016/2017

75

60

58

41

2017/2018

68

75

58

46

2018/2019

63

65

64

48

2019/2020

68

57

58

-

Urmărind datele statistice, pentru anul 2019, se poate constata că 90% dintre cursanții
înscriși își finalizează studiile, ceea ce arată interesul acestora pentru curricula oferită,
dar și calitatea personalului implicat în aceste programe postuniversitare. Pentru anul
2019, departamentul a înregistrat un număr de 174 absolvenți (figura 12.2), repartizați
conform datelor statistice din tabelele de mai jos:
Absolvenți Cluj-Napoca
Nr.
Domenii de
Crt.
ierarhizare
1.
2.
3.

Ingineria sistemelor

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inginerie electronică,
telecomunicații și TI
Inginerie civilă și
instalații
Inginerie civilă
Calculatoare și TI

Denumirea programului postuniversitar
Informatică Aplicată și Programare
Complemente de programare
Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru
www
Crearea și exploatarea bazelor de date
relaționale
Programarea Interfețelor utilizator
CISCO-Electronică și Telecomunicații
CISCO-Securitatea Rețelelor
Proiectare geotehnică
Audit energetic pentru clădiri
Testarea Aplicațiilor Software
TOTAL

104

Nr.
absolvenți
99
7
1
4
1
8
1
31
8
14
174*
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Absolvenți CUNBM
Nr.
Domenii
Denumirea programului postuniversitar
Crt.
de ierarhizare
Matematică și științe
1.
Științe
ale naturii
TOTAL

Nr.
absolvenți
36
36

* La aceștia se mai adaugă 10 absolvenți ai programelor finalizate cu Atestate de absolvire emise de
către UTCN.

În anul 2019 s-a continuat activitatea de colaborare cu firmele de IT: Garmin SRL,
Netlogiq SRL și SC QinSoft Solutions SRL, ceea ce a conferit cursanților posibilitatea de
a lucra direct cu specialiști externi din domeniu IT, având șansa unei inserții directe pe
piața forței de muncă din această zonă.
Evoluția absolvenților în perioada 2016-2019 este prezentată în figura 12.3.
Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă au fost cele
care au adus aportul financiar din taxe ale cursanților. În acest sens în perioada 01.01.2019
– 31.12.2019, situația încasărilor la nivelul DECIDFR (strict pentru cursurile derulate la ClujNapoca) este de 969,355 lei (figura 12.4).
La aceste încasări se adaugă veniturile realizate de CUNBM din programele
postuniversitare și programul IFR - Management. Astfel, pentru anul 2019 au fost
realizate venituri la nivelul CUNBM de 837,485 lei (179,561 PU și 657,924 lei IFR). La
aceasta se adaugă veniturile realizate ca urmare a derulării cursului de formare
profesională în valoare de 336,600 lei.
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13. COLABORAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

În cursul anului 2019, au fost demarate acțiuni privind dezvoltarea cadrului
instituțional, strategic și reglementar pentru relația universității cu mediul socioeconomic, prin:
•

îmbunătățirea funcționării și actualizarea constantă a conținutului site-ului CRMSE
(http://crmse.utcluj.ro/) și a totem-urilor digitale;

•

integrarea platformei Infomunca în site-ul UTCN (https://www.utcluj.ro/studenti/
oportunitati_de_angajare/ );

•

inițierea, întocmirea, aprobarea și urmărirea protocoalelor de colaborare;

•

modificarea protocoalelor de colaborare și a contractelor de parteneriate semnate
de către UTCN conform recomandărilor Biroului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal;

•

elaborarea modelului de contract de sponsorizare în limba română-engleză.

Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic, în
scopul participării universității la dezvoltarea regională, prin:
•

identificarea firmelor din regiune și a grupurilor de cercetare din universitate care
prezintă interes pentru colaborarea privind transferul de cunoaștere și
introducerea informației în baza de date conform structurii stabilite;

•

dezvoltarea bazei de date de contacte -> peste 200 de companii în anul 2019;

•

încheierea a peste 30 de noi contracte de colaborare/parteneriate cu companii.

Printre relațiile dezvoltate în cursul anului 2019 cu organizațiile din mediul socioeconomic, merită menționate următoarele proiecte demarate și încheiate cu succes:
•

programul FUTURE – Construiește cu pasiune, program care integrează studenții,
companiile și profesorii în dezvoltarea competențelor necesare în câmpul muncii.
Partenerul programului a fost Tenaris Silcotub. Programul a avut loc în perioada 20
martie – 29 mai 2019, au fost organizate 10 sesiuni de training prin educație
experiențială de care au beneficiat 40 de studenți și 10 cadre didactice;

•

programul Noaptea Companiilor;
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•

participarea la Târgul de Industrie și Tehnologie (IDENTICOM4) a Universității
Tehnice din Cluj Napoca cu stand de expoziție.

Baza de date a compartimentului CRMSE a fost utilizată în cursul anului 2019 ca
suport pentru:
•

organizarea Salonului cercetării științifice, inovării și inventicii - PRO INVENT 2019;

•

organizarea primei ediții a evenimentului Alumni UTCN;

•

proiectul “Voi fi inginer“ inițiat de Universitatea Tehnică din Cluj.

Acțiunile demarate de CRMSE pentru susținerea programului Universitatea
Antreprenorială - dezvoltarea relațiilor de colaborare și facilitarea transferului de
cunoaștere către organizațiile mediului socio-economic sunt:
•

Innovation Labs – ediţia 2019 în colaborare cu RAF (Romanian American
Foundation) și Transylvania Institute of Technology. Prin intermediul programului
s-au format echipele CNEO si Visionary Labs, echipe care au reprezentat România și
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca la finala competiției internaționale
University Start-up World Cup;

•

Universitatea Antreprenorială 2019 acțiuni de educație antreprenorială și mentorat
în parteneriat și colaborare cu Junior Achivements;

•

HEInnovate (UTCN selectată în proiect) - analiza rezultatelor cuprinse în raportul
comisiei OECD privind UTCN şi România în raportul de țară disponibil la adresa

rea cu mediul socio-economic

https://heinnovate.eu/sites/default/files/oecd_ec_supporting_entrepreneurship_a
nd_innovation_in_higher_education_in_romania.pdf;
•

sprijinirea evenimentelor Societatea Antreprenorială a Studenților din UTCN:
workshop-uri la toate facultățile UTCN, cu participarea unor experți din mediul
socio-economic; studenți sprijiniți și mentorați în inițiativele lor de afaceri; Demo
Day - pentru conexiune directă a studenților cu investitori în ideile lor de afaceri;
instruirea grupului de coordonare SAS pentru îmbunătățirea activității
antreprenoriale din UTCN și pentru conectarea la rețele de antreprenoriat
internaționale.
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Organizarea de evenimente comune și întâlniri care să contribuie la dezvoltarea
relațiilor de colaborare și să faciliteze transferul de cunoaștere către organizațiile
mediului socio-economic:
• participare la evenimente și conferințe în parteneriat sau cu prezența mediului
economic și UTCN, prin intermediul facultăților sau departamentelor: Descoperă-ți
pasiunea în IT - 2019 ediția a 5-a, 25 studenții UTCN beneficiari ai burselor Roberto
Rocca Education Program 2019, co-organizator Pro Invent, (Arena tehnologiilor),
“Ziua Porților deschise pentru companii”, First Tech Challenge Romania;
• evenimente organizate pentru studenți de către firme în UTCN: Summer internship
Continental Sibiu, Workshop Intelligent Automation, Huawei ICT Competition
Romania, Continental Technical Competition, Robotics Demo, Program de
internship Vitacom Electronics, STRATEC Internship 2019 - Build Your Robot,
Infotech Saint-Gobain Rigips, START-UP EUROPE SUMMIT, RAF workshop dedicat
educației antreprenoriale, competiția Internet of Things Student Challenge etc.
Dezvoltări instituționale comune cu organizațiile mediului socio-economic în proiecte
naționale/internaționale de dezvoltare, precum și stagii de practică pentru studenți,
prin:
• programe de master în colaborare cu mediul-economic:
o Sisteme și structuri electrice avansate - Renault Technologie Roumanie și Robert
Bosch; Sisteme de management și control al autovehiculelor - Robert Bosch;
Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor - Porsche Engineering România;
Sudarea și asigurarea calității materialelor - Asociația de Sudură din România;
Managementul și ingineria calității – Asociația română pentru calitate;
Managementul proiectelor – Emerson;
• realizarea transferului de cunoștințe și tehnologie prin dotarea unor laboratoare
(Simulator sistem automatizat pentru robotii de sudura, Licențe NEMETSCHEK,
Laborator 5G, Laborator Automatizarea proceselor industriale, Laborator Metode
numerice in mecanica solidului, Laborator de fabricație, Tehnologii avansate pentru
vehicule electrice urbane inteligente) și prin deschiderea a 3 laboratoare noi
(Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Centrul de Training CNC Teximp-UACEIMTech, Extensia Universitară Alba Iulia - Laborator CNC, Departamentul de
Automatică - Laborator Internet of Things).
Dimensiune financiară sporită prin proiecte finanțate din fonduri complementare, în
parteneriat cu companiile:
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• Proiecte contractate în 2019:
o „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii
doctorale și postdoctorale” - ANTREDOC, finanțat din fonduri structurale pe
competiția POCU/380/6/13, beneficiar UTCN în parteneriat cu Robert Bosch în
valoare de 6,978,750 lei;
o Regional Innovation Scheme: Innovation Call 2019 – 2 proiecte depuse și
finanțate
• Sprijin acordat studenților: acordarea de burse private (ex. Bursele Roberto Rocca,
TechLounge - InnovationLabs etc.); organizarea de vizite de studiu; propuneri de
teme pentru lucrări de licență din partea companiilor; premii acordate lucrărilor de
licență; cursuri susținute de experți din mediul economic; dezvoltarea de proiecte
inovatoare multidisciplinare de la idee la produs, prin transfer de cunoștințe de la
experți din mediul economic către studenți.
UTCN a participat ca partener activ în toate coagulările comune cu mediul socioeconomic de tip cluster și care funcționează în regiunea de dezvoltare Nord-Vest:
•

evenimentul Digital Talks 25.06.2019 – organizat împreună cu Cluj IT Cluster eveniment de matchmaking între centre / laboratoare / grupuri de cercetare din
cadrul universității și companii membre ale clusterului;

•

evenimentul Building Innovation: Financing & Acceleration - organizat împreună cu
Cluj IT Cluster - eveniment dedicat conceptelor cheie ale SME Instruments: de la
principii de bază, până la evoluția către accelerator și mecanismele de blended
finance;

•

Cluj Innovation Days 30-31.05 2019, participare cu Stand & Speakeri.

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 mediului socio-economic de inserție al universității.
În anul 2019 au fost organizate întâlniri periodice de lucru între conducerea
Universității Tehnice din Cluj-Napoca și Comitetul Consultativ al Rectorului, întâlniri în
care comunicarea a fost activă și dinamică. S-au prezentat proiectele aflate în derulare
precum şi cele în dezvoltare, comune între UTCN și mediul socio-economic și s-au
planificat acțiuni viitoare pe termen scurt și mediu privind colaborarea în cadrul
ecosistemului.
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14. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ŞI DE PATRIMONIU
În anul 2019, Serviciul Tehnic a monitorizat şi a întreţinut clădiri având o suprafaţă
desfăşurată totală de 226,253 m2 la Cluj-Napoca, CUNBM şi la extensii, în vederea
desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ şi cercetare din cadrul
universității. Pentru finanţarea lucrărilor s-au utilizat 10,515,798 lei din venituri proprii,
3,100,000 de la bugetul de Stat și 140,487 lei din Fonduri structurale, pe axa prioritară
POR 10.
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.
Dintre cele mai importante activităţi ale Serviciului Tehnic în anul 2019 se menţionează
următoarele:
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
de la etajele 3 și 5 şi s-au realizat lucrările de reparații la grupurile sanitare (prin
înlocuirea coloanelor de apă și canalizare și a obiectelor sanitare), astfel că valoarea
intervențiilor se ridică la suma de 276,651 lei;

•

la imobilele din str. G. Barițiu nr. 26-28 s-a reabilitat centrala termică (prin înlocuirea
cazanelor și refacerea instalației din centrala termică) și s-a înlocuit tâmplăria
interioară (uși monumentale și glaswand-uri) de la etajul 1 al imobilului (foto 14.1.ac); de asemenea, s-au reparat grupurile sanitare din corpurile principale (foto
14.2.a-c), astfel că valoarea totală a lucrărilor a ajuns la 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” (foto 14.3.a-e);
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 (foto 14.4.a-c), holuri şi case de scară (foto 14.5.a-d, 14.6.a-b,
14.7.a-d) şi s-au făcut lucrări de finisaje, pardoseli și înlocuirea obiectelor sanitare
la grupurile sanitare, în valoare de 693,612 lei (foto 14.8.a-c);

•

la Centrul Universitar Nord Baia Mare s-au realizat lucrări de reabilitare/
modernizare a unor laboratoare de la Facultatea de Inginerie (foto 14.9.a-c),
reparații la platforma betonată din str. Victor Babeș (foto 14.10.a,b), zugrăveli și
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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, astfel că s-a
ajuns la o valoare de 1,304,070 lei;
•

s-au reparat acoperişurile şi terasele unor imobile cu spaţii de învățământ, la ClujNapoca, Baia Mare şi Alba Iulia (foto 14.11.a-d), lucrările reprezintând o valoare de
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 (foto 14.12.a,b);

•

în Complexul studenţesc “Mărăşti” s-a realizat reţeaua de hidranţi exteriori în
valoare de 153,265 lei, s-au realizat reparaţii la hidroizolaţii, în valoare de 672,632
şi au fost reparate 20 de camere deteriorate din căminul “1F”, în valoare de 678,137
(foto 14.13.a,b);

•

în Complexul studenţesc al CUNBM s-au realizat lucrări de reparaţii la camerele din
căminul 2, în valoare de 148,551 lei (foto 14.14.a,b);.

Lucrări de modernizări, igienizări şi amenajări de spaţii didactice:
•

s-au efectuat lucrări de modernizare şi igienizare a spaţiilor 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, astfel că - în primele luni ale
anului 2020 - în acest imobil vor fi puse în funcțiune și dotate un număr de 33
laboratoare (foto 14.15.a-d).
Valoarea totală a lucrărilor ce a fost decontată de la începutul contractului este de
8,356,212 lei (din care, în anul 2019 au fost cheltuiţi 3,419,806 lei), iar pentru
racordarea la utilități a imobilului s-au cheltuit 450,233 lei. Sumele au fost asigurate
parţial de la bugetul de Stat și din venituri proprii.

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 (foto 14.16.a,b), 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 (foto 14.17.a-e).
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În cursul anului 2019, la Extensia Bistrița s-a întocmit documentația tehnică și Proiectul
pentru obținerea Autorizației de Construire pentru clădirea din Piaţa Centrală nr. 29 şi
s-a obținut Autorizația de Construire, proiectul fiind aprobat de ADR Nord Vest și
finanțat din Fonduri structurale în valoare de 140,487 lei. Sunt în curs de desfășurare
procedurile de achiziție a lucrărilor de execuţie.
Anul 2019 a fost marcat şi de reuşite în activitatea de evidenţă şi de dezvoltare a
patrimoniului. Astfel s-a desfășurat reevaluarea, la preţul actual al pieţei, a clădirilor
aflate în patrimoniul UTCN. De asemenea 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”).
Tot în acest an, 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.
Evoluția cheltuielilor de capital ale UTCN, în toată perioada 2015-2019, este prezentată
în figura 14.1, în timp ce evoluţia valorilor lucrărilor realizate în regie proprie de către
atelierele Serviciului Tehnic, în aceeaşi perioadă, este prezentată în figura 14.2.
Ca şi în anii anteriori, Serviciul Social Cămine-Cantine a realizat administrarea spaţiilor
de la căminele şi cantinele din cele două complexe studenţeşti, precum şi a bunurilor
gestionate în cadrul acestora. Încasările realizate în cursul anului 2019 prin Serviciul
Social Cămine-Cantine sunt reprezentate în figura 14.3a,b.
De subliniat ar fi următoarele aspecte:
•

în Complexul studenţesc “Mărăşti” s-a realizat instalaţia exterioară de stingere a
incendiilor, cu 9 hidranţi exteriori;

•

prin reabilitarea coloanelor 13-14 din Căminul “1F” din acelaşi campus, prin
recompartimentarea spaţiilor, au rezultat 16 locuri suplimentare de cazare;

•

cantinele studenţeşti au fost dotate cu: dulapuri frigorifice, maşini de spălat vase,
combine frigorifice, echipamente şi ustensile de bucătărie, veselă, mobilier şi
jaluzele;

•

spălătoria din Complexul studenţesc “Observator” a fost dotată cu o maşină de
spălat industrială;

•

căminele studenţeşti au fost dotate cu: stingătoare de incendiu, plite electrice,
maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de cusut, tehnică de calcul, mobilier,
cazarmament, jaluzele verticale etc.

În cursul anului 2019, activitatea din cadrul Serviciului de Contracte și Achiziții a constat
în atribuirea contractelor de achiziţie publică (în conformitate cu legislaţia în vigoare),
precum şi cu închirierea spațiilor și utilajelor temporar disponibile. Principalele activități
desfăşurate de către Serviciul Intern de Contracte şi Achiziţii în anul 2019 sunt
prezentate sintetic în figura 14.4a, b.
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Şi în 2019, Serviciul Aprovizionare a condus activitatea de gestionare a intrării în UTCN
a produselor consumabile, a obiectelor de inventar de mică valoare, a mijloacelor fixe şi
a serviciilor necesare desfăşurării activităţilor tuturor departamentelor. De asemenea, a
desfăşurat operaţiunile necesare pentru înregistrarea şi întreţinerea patrimoniului,
urmărirea contractelor, a recepţiei mărfurilor, relaţia cu furnizorii şi gestionarea
produselor până la predarea către beneficiarul intern. Principalele activități desfăşurate
de către Serviciul aprovizionare în anul 2019 sunt prezentate sintetic în figura 14.5a,b.
Pe parcursul anului 2019, la Complexul de Nataţie al UTCN au fost desfăşurate
următoarele activităţi: înot pentru public (înot de agrement şi relaxare), ore didactice de
educaţie fizică şi sport pentru studenţii UTCN, sport de performanţă (înot şi polo), sport
de întreţinere, terapeutic şi de refacere, cursuri de iniţiere înot pentru copii şi adulţi,
activităţi sportive desfăşurate în Sala multifuncţională, de către Clubul Sportiv
„Politehnica” (ex: karate, shutokan, aikido etc.), activităţi legate de cazarea la Casa de
oaspeţi a UTCN, activităţi comerciale desfăşurate prin magazinul intern din incinta
Complexului de Nataţie.
Situaţia financiară a Complexului de Nataţie pe anul 2019 se concretizează într-un bilanţ
pozitiv, care se înscrie în linia anilor anteriori, după cum rezultă şi din figura 14.6.
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.
Prin această aplicaţie, înregistrarea unui document se face în 3 moduri:
•

direct la biroul de registratură – prin intervenţia operatorului care realizează
înregistrarea;

•

prin e-mail pe adresa registratura@staff.utcluj.ro – ceea ce permite primirea de
documente atât din UTCN cât şi din exetrior;

•

prin interfaţa utilizator - opţiune validă doar pentru utilizatorii interni din UTCN care
au drept de acces la platformă şi care pot introduce documente numai în nume
propriu.

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.
În cursul anului 2019, platforma a fost accesată de 800 de utilizatori, prin registratura
electronică a UTCN fiind înregistrate 35.737 de documente. Dintre acestea au fost:
6,461 de referate de necesitate, 1,896 ordine de deplasare, 940 deplasări externe,
1,144 documente de la CUNBM, 2,286 cereri ale studenţilor, 1,130 de contracte etc. În
total, au fost procesaţi 269,361 de paşi.
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15. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) / Compartimentul Management
Universitar (CMU) al UTCN a asigurat:
•

suportul tehnic pentru comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a sistemului de control intern/managerial al UTCN prin:
o pregătirea informațiilor necesare și documentarea ședinței anuale a comisiei
care a avut loc în data de 25.11.2019;
o distribuirea și colectarea chestionarului de auto-evaluare
implementarea sistemului de către structurile din UTCN;

privind

o elaborarea aprecierii gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern
Managerial al UTCN cu standardele de control intern, în colaborare BAPI;
o elaborarea şi finalizarea programului de dezvoltare a SCIM pentru anul 2020,
având în vedere starea curentă a sistemului, rezultatele implementării planului
pentru anul 2019, precum și obiectivele instituției.
• actualizarea cadrului reglementar instituțional, prin:
o elaborarea modificărilor la Organigrama UTCN solicitate la nivelul conducerii
UTCN - aprobate prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 1124/12.12.2019;
o elaborarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare a UTCN
în conformitate cu modificările la organigramă - aprobate prin Hotărârea
Senatului Universitar nr. 1125/12.12.2019;
o verificarea și finalizarea sau revizuirea unui număr de 13 proceduri de sistem,
operaționale și instrucțiuni de lucru;
• coordonarea procesului de planificare operațională la nivelul universității;
• coordonarea procesului de identificare a funcțiilor sensibile din cadrul UTCN și de
elaborare a măsurilor de control, în conformitate cu prevederile Standardului 2 din
Ordinul 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice;
• demararea procesului de înregistrare a procedurilor operaționale ale UTCN în
cadrul Punctului de Contact Unic electronic la nivel național.
În anul 2019, CMU a desfaşurat prin personalul său consultanță pentru sprijnirea
directă a structurilor universității (elaborare proceduri, feedback, ședințe de lucru) și
pentru finalizarea documentelor, promovarea acestora pe circuitele de aprobare și
publicarea sau diseminarea lor.
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16. ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI

OSUT (Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), este cea mai
mare organizație non-profit la nivel de universitate, cu activitate civică și sindicală,
datând din 01.10.2003, membră a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR), a Federației Tinerilor din Cluj (FTC) și a Consorțiului Organizațiilor
Studențești din Cluj-Napoca (COS).
De 16 ani, OSUT reprezintă și apără drepturile studenților (datorită reprezentării la nivel
de universitate), contribuind la nevoile educaționale, sociale, și culturale ale acestora.
Având în componență 103 membri activi și aproximativ 800 de voluntari, OSUT are
obiectivul de a oferi noi oportunități studenților și posibilitatea de dezvoltare atât pe
plan personal, cât și profesional.
Cele 15 proiecte anuale sau semestriale sunt viabile datorită celor 7 servicii și 5 direcții
și a voluntarilor care își dedică timpul liber comunității OSUT, dorind să ia parte la
crearea a ceva benefic pentru studenți, și nu numai. Printre cele mai de succes proiecte
se numără ESU (Engineering Summer University) - tabără destinată elevilor de liceu și
pusă în contextul simulării vieții de student, InfoTech - prin care studenții au contact
direct cu firmele și piața muncii, Viitor Inginer - promovarea UTCN în liceele din toată
țara, Polihack, Polisport, Crosul UT, Zilele Universității Tehnice etc.
OSUT a fost, este, și va rămâne familia celor care își spun “Pot mai mult!”, iau inițiativă
și ajută la construirea a ceva mai bun, rămânând totodată cu cele mai frumoase amintiri.
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AStA (Asociația Studenților Arhitecţi) este o asociaţie non-guvernamentală, ce activează
de peste 20 de ani. Scopul principal este formarea unui colectiv care să promoveze
dezvoltarea şi importanţa culturii arhitecturale în rândul studenților arhitecți și nu
numai. În 2019 și-a recăpătat statutul de membru activ al Alianței Naționale a
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
Anual, asociația are aproximativ 50 de membrii activi și 50 de voluntari care participă
activ în organizarea proiectelor și evenimentelor: Open Library, Ne vedem joi, Conexiuni,
Cercul de arhitectură, ZiAR, ARCHIva, Evaluează, chiar contează, dar şi cele două
evenimente mari care se întâmplă alternativ o dată la doi ani, Zilele Arhitecturii și
Alternativa.
De 11 ani, organizează împreună cu
toate celelalte asociații studențești din
țară CASA (Concursul Anual al Studenților
Arhitecți).
În anul 2019, AStA Cluj s-a axat și pe
partea de reprezentare studențească,
astfel încât să contribuie la nevoile
educaționale
ale
studenților
la
arhitectură, nu doar la cele sociale,
culturale și profesionale.
Asociația Studenților Arhitecți este locul perfect pentru orice iubitor de cultură, design,
frumos și nu în ultimul rând arhitectură.
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În cei 15 ani de activitate, Asociația Liga Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV) reprezintă,
apără şi promovează drepturile şi interesele studenților, dar și crează contexte de
învățare pentru studenții și tinerii din Baia Mare.
Anul 2019 a fost pentru LSPV un an cu foarte multe activități, cu proiecte, cu experiențe
minunate, cu obiective îndeplinite și cu oameni extraordinari care au muncit și crescut
împreună.
2019 a fost un an foarte variat din punct de vedere al proiectelor și activităților
organizate de LSPV, cele mai importante fiind: MEDIUL ACADEMIC ȘI TIMPUL LIBER –
ediția a III-a”; „NORD UNIVERSITAR” sau „Zilele Bobocilor”.
Rezumând totul, 2019 a însemnat mii de ore de muncă, zeci de proiecte realizate, dar și
un context favorabil învățării, dar și legarea unor strânse prietenii provenite datorită
voluntariatului, care au culminat cu obținerea titlului de ONG-ul anului 2019, în cadrul
Galei Voluntarilor Maramureșeni #Orice_E_Posibil.
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Grupul Local BEST (Board of European Students of Technology) Cluj-Napoca este
format din voluntari din cadrul UTCN, un grup de tineri entuziaşti cu viziuni îndrăzneţe,
extrem de motivaţi să înveţe ce înseamnă munca în echipă, managementul unui proiect
sau dezvoltarea unor abilităţi complementare studiilor universitare, abilităţi care ne vor
ajuta în tot ceea ce înseamnă viaţa post-universitară.
Viziunea organizației este aceea de a promova diversitatea, acest lucru fiind realizat prin
ajutarea studenților europeni de profil tehnic să dobândească o gândire internațională,
prin înțelegerea mai bună a culturilor europene și prin a oferi posibilitatea de a lucra
într-un mediu global. De asemenea, voluntarii profită de oportunitatea de a acumula
abilități tehnice utile în viitoarea carieră de inginer sau antreprenor, prin proiecte
precum “JobShop®”, “European BEST Engineering Competition (EBEC)”, “Best Training
Week (BTW)” sau “BattleLab Robotica”.

Asociația Studenților Constructori din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (ASCUT),
este o organizație non-profit, non-guvrenamentălă și independentă.
ASCUT este organizația care apără drepturile și interesele studenților Facultății de
Construcții din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și dorește să dezvolte proiecte
profesionale care să fie în completarea actului didactic.
Scopul asociației este de a veni în ajutorul studenților și tinerilor ingineri, militând
necondiționat în forurile decizionale la respectarea drepturilor și nevoilor studenților.
Toate acțiunile și manifestările noastre sunt bazate pe voluntariat.
În cei 5 ani de existență, ASCUT a organizat numeroase proiecte cu și pentru studenții
Facultății de Construcții oferindu-le acestora posibilitatea de dezvoltare atât pe plan
personal, cât și profesional.
Pe parcursul anului 2019, ASCUT a organizat si s-a implicat proiecte precum “Consens”,
“Viitor Clăditor”, “SNCSS”, “Tânăr Inginer”, “Balul Bobocilor Constructori”, “ Cursa catre
0” , “Casa de maine”, ”Shoebox”, precum și vizite tehnice pe șantiere.
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EUROAVIA este organizaţia europeană a studenţilor pasionaţi de aeronautică. Grupul
local EUROAVIA Cluj-Napoca a realizat în anul 2019 următoarele proiecte şi evenimente:
Luna aviaţiei, team building, sesiuni de recrutare prin intermediul cărora ne-am mărit
considerabil echipa, RoWo intern pentru noii recruţi, harta bobocului 2019-2020,
Calendarul EUROAVIA 2020, iar pe lângă acestea voluntarii noştrii au participat la diverse
evenimente internaţionale organizate de grupuri locale EUROAVIA din Europa şi au
sprijinit jurizarea concursului european Liberty Multirotor Racing 2019 şi a
campionatelor naţionale de aeromodelism categoriile zbor liber şi captive.
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ASFIC (Asociația Studenților Facultății de Instalații din Cluj – Napoca) este organizația
non–profit și non-guvernamentală la nivelul Facultății de Instalații din cadrul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Aceasta are ca scop promovarea drepturilor
studenților din cadrul facultății și facilitarea unei comunități unite de studenți.
Organizația se remarcă prin: proiectul ‘FutureInstal 2019’, unul dintre cele mai ample de
pe anul 2019, care a reușit să aducă companii de renume pentru a prezenta posibilități
de angajare studenților, ’Seri de dezvoltare personală’ unde au venit speakeri renumiți
precum Ovidiu Oltean, ’Seri de socializare’ și alte 10 proiecte la nivel de facultate care și
– au îndeplinit scopul de a dezvolta studenții și mediul universitar.
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Obiectivul principal al departamentului este acela de a constitui o comunitate
puternică de Alumni prin cultivarea legăturilor afective și profesionale între
universitate și absolvenții ei.
În acest sens au fost demarate mai multe evenimente prin care să se cunoască
absolvenții, să se dezvolte o relație mutuală cu ei și să fie implicaţi în mod activ în
acțiunile Alumni.
În urma implementării acestor acțiuni, numărul utilizatorilor de pe site a crescut cu un
procent de 10% față de anul anterior. Dintre aceştia, marea majoritate (92%), lucrează
într-un loc de muncă apreciat ca fiind la nivelul calificării.
Procentaj utilizatori aplicație
Alumni

utilizatori 2017

33%

utilizatori 2018
utilizatori 2019

44%

23%

Activităţi derulate în anul 2019:
1. Acțiuni permanente:
•

promovarea acțiunilor departamentului pe site-ul Alumni și a paginii de Facebook
prin care s-a menținut contactul cu absolvenții înscriși în baza de date;

•

contactarea firmelor din baza de date pentru identificarea absolvențior UTCN și
pentru a-i invita să facă parte din comunitatea Alumni;

•

actualizarea și completarea bazei de date cu contactele de la companiile din ClujNapoca. În urma unui proces riguros de documentare a fost identificată o parte
dintre absolvenții universității care sunt angajați în companiile cu profil tehnic din
Cluj-Napoca și din localitățile limitrofe cu care s-a păstrat legătura prin intermediul
aplicației Alumni și prin contact direct;

•

continuarea acțiunii de includere a noilor generații de absolvenți ai Universității
Tehnice din Cluj-Napoca și a Centrul Universitar Nord din Baia Mare pe aplicația
Alumni;

•

demararea acțiunilor pentru lansarea paginii WikiAlumni în cadrul site-ului Alumni
având ca scop promovarea absolvenților de succes ai universității;
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•

demararea acţiunilor pentru deschiderea unui punct de lucru Alumni la Centrul
Universitar Nord din Baia Mare;

•

menținerea legăturii cu utilizatorii care s-au înscris în aplicație. Aceștia au fost
periodic informați cu privire la evenimentele de interes din cadrul universității
printr-un Newsletter lunar.

2. Întâlnirea cu Alumni de succes
•

evenimentul „Technical University Alumni Party & Networking” a avut loc în data
de 26.09.2019 la Chios Social Lounge;

•

întâlnirea a fost dedicată oportunităților de networking între și cu cei mai de succes
absolvenţi ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca;

•

pentru întocmirea listei de invitați s-a făcut o documentare prealabilă prin care au
fost identificate persoanele din bordul de conducere a companiilor cu profil tehnic
din Cluj-Napoca care au absolvit studiile în cadrul Universității Tehnice;

•

printre participanți s-au numărat atât persoane din corpul profesoral al
Universității Tehnice din Cluj-Napoca cât și persoane din conducerea companiilor
cu profil tehnic care sunt absolveți UTCN;

•

prima ediție a evenimentului a fost una de succes, de aceea această acțiune va
continua cu alte ediții viitoare.
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CONCLUZII
Anul 2019 reprezintă ultimul an de mandat al actualei echipe de conducere executivă, și
la fel ca și în anii anteriori, raportul anual încercă să surprindă în câteva pagini o activitate
extrem de densă și variată, fapt ce poate nu reflectă în modul cel mai sugestiv eforturile
și energiile consumate. Într-un cadru legislativ aflat într-o continuă schimbare, fără nici
o predictibilitate și coerență, în care educația și cercetarea rămân an de an cu aceleași
bine cunoscute nerezolvate probleme, în care fobia crescândă a raportărilor de toate
felurile și la toate nivelurile (ARACIS, RNCIS, MEN, CNFIS etc.) au explodat,
managementul universității a încercat să se concentreze pe proiecte majore
instituționale, cu impact și relevanță asupra competitivității și performanței, factori
decisivi pentru o dezvoltare consistentă și durabilă.
UTCN a reușit, și în acest an, prin contribuția noastră, a tuturor, să continue evoluțiile
pozitive din ultimii ani, rezultatele evidențiate în raport fiind posibile numai în contextul
acumulărilor anterioare și al creșterii performanței academice și științifice a întregii
comunități. Consecvența și consistența abordărilor manageriale au făcut ca
universitatea să își consolideze poziția de Universitate de excelență academică și
științifică la nivel regional, național și internațional.
UTCN a încercat să se “deschidă” și mai mult spre societate, spre mediul socio-economic
de inserție, cu scopul de a accentua identitatea sa privilegiată, cea de instituție de
învățământ superior de educație și cercetare avansată, cu o puternică acoperire
regională prin apartenența CUNBM și a celor 4 extensii universitare, cu un ritm de
dezvoltare alert, prin care a reușit în foarte bună măsură să facă față unui mediu
academic concurențial.
În continuare vom încerca să punctăm cele mai importante realizări ale anului 2019.
RANKING-URI INTERNAŢIONALE
O preocupare permanentă a conducerii universității a fost aceea de a accede în
clasamentele internaționale prin îndeplinirea criteriilor utilizate de aceste instituții cu
largă recunoaștere internațională. Indiscutabil, principala realizare a anului 2019 a fost
obținerea celor 4 stele din cinci posibile în urma evaluării internaționale QS Star Rating
System, ceea ce echivalează cu o universitate de excelență recunoscută la nivel
internațional.
În ranking-ul SCIMAGO pe universități, generat pe baza datelor furnizate de SCOPUS, pe
anul 2019, UTCN este pe locul opt, în față aflându-se doar o singură universitate tehnică.
De remarcat ascensiunea universităților de profil medical și veterinar, fapt datorat în
primul rând numărului mare de studenți străini dar și a creșterii producției științifice
relevante în baze de date internaționale.
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În ranking-ul QS Emerging Europe & Central Asia (EECA) universitatea noastră se
situează pe locul 119 (tabel 9.13). 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 pe locul
al treilea în România.
În ranking-ul Times, domeniul Calculatoare a fost încadrat în clasa 600+ iar domeniul
Inginerie în clasa 800+ la nivel mondial.
Este indiscutabil că, aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără mobilizarea tuturor
energiilor din spațiul nostru academic, ceea ce demonstrează încă o dată capacitatea și
potențialul enorm care există în universitatea noastră.
REZULTATE ȘI POLITICI FINANCIARE
La 1 octombrie 2019 în cadrul celor 12 facultăți ale UTCN avem înmatriculați un număr
de 20.587 studenți la toate cele trei cicluri de studii universitare, buget și taxă, ceea ce
situează Universitatea noastră pe locul 4 la nivel național ca număr de studenți fizici
bugetați și respectiv pe locul 3 ca număr de studenți echivalenți unitari, fapt ce
reprezintă o mare provocare și răspundere pentru viitor.
Prin această poziționare, în rândul celor 47 de universități publice, UTCN a obținut o
finanțare instituțională (FI) pentru anul 2019 în cuantum de 242,335,047 lei, în creștere
cu 33.26 % față de anul 2018. Această creștere se justifică în principal prin finanțarea
parțială de către MEC a sumelor care acoperă majorările salariale acordate prin legea
unică a salarizării. Suplimentar, finanțarea instituțională acordată pentru anul 2019
cuprinde: drepturile câștigate în instanță, în cuantum de 4,044,643 lei, Legea 85/2016
în cuantum de 7,273,657 lei, respectiv 2,508,550 lei reprezentând contravaloarea
voucherelor de vacanță.
Componenta cea mai importantă a veniturilor încasate în anul 2019 provine însă din
Finanțarea de Bază (FB) în cuantum total de 148,890,445 lei, finanțare acordată pe baza
numărului total de Studenți Echivalenți Unitari (SEU) la licență și masterat, respectiv
35,820.13 SEU, finanțarea acordată pentru cele 618 Granturi de Doctorat (GD), anul I, II
și III de studiu în valoare de 15,576,200 lei și respectiv Finanțarea Suplimentară pe bază
de excelență (FS) în valoare de 54,625,250 lei.
Alocația bugetară obținută ne poziționează față de restul universităților din țară pe locul
3 ca și FI, după UPB București și respectiv UBB Cluj-Napoca, poziție extrem de onorantă
dar care incubă o mare responsabilitate în definirea viitoarelor ținte. Rezultatul obținut
certifică faptul că politicile manageriale propuse, adoptate și implementate de către
prezenta echipă de conducere au fost necesare și utile, toate aceste măsuri fiind
caracterizate prin echilibru, predictibilitate, ponderare, acceptanță și înțelegere a
mecanismelor de finanțare.
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Bugetul instituțional în această formă reprezintă o “umbrelă sigură” în vederea
continuării acordării tuturor majorărilor salariale prevăzute de legea unică a salarizării,
ceea ce ne dă speranța că procentul celor care vor ajunge pe grilele maxime de
salarizare, cele din anul 2022, va continua să crească și în anul 2020 la toate categoriile
de personal didactic și didactic auxiliar în limitele prevăzute de legislația în vigoare
(astăzi acest procent fiind la asistenți de 97,01% din total asistenți, la șef lucrări de
93,25% din total șef de lucrări, la conferențiari de 34,36% din total conferențiari și
respectiv la profesori de 1,71% din total profesori). Sumele alocate ne îndreptățesc de
asemenea să anticipăm o creștere a fondurilor utilizate în anul 2020 pentru capitolele
de cheltuieli materiale și de întreținere, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și
publicații, perfecționarea personalului, protecția muncii etc.
Soldul acumulat pe parcursul anului 2019 este de 36,344,058 lei, mare parte provenind
din sumele suplimentare alocate de la bugetul de stat în luna decembrie și/sau încasări
pe contracte de cercetare, fonduri structurale etc., sume care nu au mai putut fi
cheltuite. În felul acesta soldul total al universității a ajuns la 146,373,209 lei, fiind cu
33% mai mare decât soldul total al anului precedent.
PROIECTE INSTITUȚIONALE DE DEZVOLTARE/ EDUCAȚIONALE ACCESATE
În anul 2019 universitatea a depus la CNFIS și a câștigat 6 proiecte de tip Fond de
Dezvoltare Instituțională (FDI) în valoare totală de 1,967,000 lei, după cum urmează, în:
•

Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea
accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței
muncii, CNFIS-FDI-2019-0243, ”Creșterea accesului la învățământul superior tehnic și
a incluziunii sociale prin educație pentru carieră (Pro-UNIV)”, buget alocat 340,000 lei;

•

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România, CNFIS-FDI2019-0495, “Be International at Home – acțiuni suport pentru internaționalizarea
Universității Tehnice din Cluj-Napoca”, buget alocat 400,000 lei;

•

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare,
a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a
activităților didactice din cadrul universităților, CNFIS-FDI-2019-0546, ”Îmbunătățirea
capacității atelierului mecanic al UTC-N pentru desfășurarea stagiilor de practică ale
studenților”, buget alocat 348,000 lei;

•

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS)
din cadrul universităților, CNFIS-FDI-2019-0579, ”Antreprenori în lumea digitală”,
buget alocat 225,000 lei;

•

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării
deontologiei și eticii academice, CNFIS-FDI-2019-0456, ”Învățământ de calitate prin
utilizarea metodelor moderne de predare-învățare”, buget alocat 336,000 lei;
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•

Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități, CNFIS-FDI-2019-0570,
“Dezvoltarea sistemului informațional de management al activităților de excelență în
Cercetare-Dezvoltare-Inovare – DMCDI+”, buget alocat 318,000 lei.

Tot la capitolul proiectelor instituționale educaționale trebuie să amintim și cele de tip
ROSE. În anul 2019, UTCN a avut finanțate 13 proiecte de tip ROSE, 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) și opt în anul 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), având următoarele obiective:
•

îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților, de tutorat, consiliere
profesională și orientare în carieră;

•

servicii de îndrumare și sprijin;

•

servicii de coaching, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale;

•

workshop-uri în domeniile specifice;

•

campanii de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon ridicat.

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

program de vară de tip punte cu 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.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
La data de 1 octombrie 2019, în cadrul celor 12 facultăți ale UTCN, au fost înmatriculați
20,587 de studenți, la cele 3 cicluri de studii universitare (licență, master, doctorat). Din
punct de vedere al procesului de admitere, statisticile arată ocuparea în fiecare an,
integral a locurilor bugetate, iar în 2019, s-au ocupat cu 2.86% mai multe locuri la ciclul
de licență și cu 11.17% mai multe locuri la ciclul de master.
Studiile referitoare la promovabilitate, studenți integraliști, studenți cu credite restante,
grad de reţinere, procentul absolvenţilor stau la baza deciziilor care se iau pentru
îmbunătăţirea performanţelor şcolare. La ciclul de studii de licenţă, este de remarcat
creşterea faţă de anul anterior cu 3.11% a procentului studenţilor integralişti, cu 5.3%
a absolvenţilor şi cu 5.07% a celor licenţiaţi. La ciclul de studii masterale, creşterile sunt
de 4.46% a studenţilor integralişti, 7.75% a absolvenţilor şi 8.57% a licenţiaţilor.
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ASIGURAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL UTCN
Biroul pentru Asigurarea Calității (BAC) a continuat și în anul 2019 analiza programelor
oferite de UTCN, prin verificarea planurilor de învățământ, prin recomandări ale BAC
pentru 91 de programe de licență și 95 programe de master, verificarea a 11 dosare de
autoevaluare (6 evaluări periodice licență, 3 încadrări în domeniu de master acreditat,
2 acreditări de domenii noi de master) pentru înaintare la ARACIS. Pe parcursul anului
2019 au fost analizate și transmise la ANC, în vederea validării calificărilor, documentele
aferente unui număr de 79 programe de studii universitare de master și unui program
de studii universitare de licență, obţinându-se adeverințe de validare a calificării pentru
79 programe de studii universitare de master și pentru 7 programe de studii
universitare de licență (pentru șase dintre acestea, documentele fiind transmise în
2018).
În 2019 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.
MĂSURI DE SUSȚINERE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
În zona susținerii activităților de cercetare științifică s-a continuat, și în anul de
raportare, finanțarea din veniturile proprii ale universității a competițiilor interne
pentru sprijinirea tinerilor cercetători (12 contracte în competiția națională ARUT în
valoare de 526,000 lei), susținerea prezentării și publicării rezultatelor cercetării la
conferințe de prestigiu (40,000 euro), a publicațiilor în reviste ISI și a brevetării (84 de
granturi suport în valoare de 356,351), oferirea de susținere financiară și consiliere
pentru brevetarea rezultatelor cercetării științifice (20 cereri de brevetare, 8 cereri
prntru emitere de brevete şi 26 solicitări de menținere în vigoare în valoare de 156,076
lei), acordarea burselor de cercetare studenților la studiile universitare de licență și
master precum și doctoranzilor (în valoare de 290,756 lei), cofinanțarea conferințelor
internaționale organizate de UTCN care sunt indexate ISI Web of Knowledge, acordarea
unui buget anual pentru susținerea și promovarea revistelor din universitate cotate ISI
precum și pentru revistele care ar putea finaliza demersurile pentru cotarea ISI.
Colectivele de cercetare au derulat în anul 2019, 243 contracte de cercetare și transfer
tehnologic cu mediul economic național şi internațional din care 213 cu firme românești,
27 cu firme străine și 4 finanțate din fonduri structurale.
Veniturile atrase în activitatea de cercetare (incluzând proiectele cu finanțare din FS) au
crescut cu 13.62% ajungând la 36,920,856 lei, ceea ce indică o creștere a eficienței și
productivității. De menționat că doctoranzii cu o pondere însemnată, în numărul
cercetătorilor implicați în proiecte, de aproximativ 41.98% și reprezintă forța motrice a
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cercetării. Cea mai mare contribuție este atrasă din competițiile naționale 37.64% (51
proiecte), urmată de fonduri structurale, 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.
Rezultatele cercetării științifice s-au materializat în afară de soluțiile științifice și tehnice
dezvoltate, prin publicații științifice în jurnale și conferințe de prestigiu. Rezultatele pe
anul 2019, referitoare la publicarea în jurnale ISI și la conferințe de tip ISI Proceedings,
respectiv 566 publicații, pot fi considerate bune. Situația publicării în jurnalele și
revistele monitorizate de SCOPUS are de asemenea o evoluție pozitivă, în anul 2019
înregistrându-se un maxim de 891 publicații în situația în care întârzierea la indexare
este mai mică decât la publicațiile ISI. Numărul de citări este pe un trend crescător
obținându-se în anul 2019 un număr de 10,705 citări.
PROIECTE DE CERCETARE INSTITUȚIONALE ACCESATE
În scopul creșterii competitivității în cercetarea științifică și pentru îmbunătățirea
infrastructurii în anul 2019 următoarele proiecte instituționale au fost accesate:
•

•

“Susținerea excelenței în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor și materialelor
avansate (ExNanoMat) - 21PFE/17.10.2018”, buget 5,236,000 lei; în 2019 s-au
cheltuit 2,757,562 lei pentru dotări, amenajări, reparații, mobilități şi stagii în
străinătate;
“Cloud Cercetare UTCN - CLOUDUT”, buget solicitat 4,500,000 lei; în urma evaluării
este pe poziția a 4-a finanțabilă.

INTERNAȚIONALIZARE
În anul 2019, una din acțiunile majore ce vizează dezvoltarea relațiilor internaționale, a
constat în pregătirea aplicației pentru proiectul EUROPEAN UNIVERSITIES. Inițiativa
European University of Technology (EUt+) se bazează pe un consorțiu format din 8
universități din spațiul UE: 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. EUt+
are ca obiectiv transformarea radicală a calității, performanței și eficienței educației
universitare orientate spre tehnologie, promovând un mediu de învățare inovativ pe mai
multe paliere, cu un impact real la nivel local și european, care să producă beneficii
semnificative de natură socială și economică pentru toți factorii implicați.
ACŢIUNI PRIVIND CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII PENTRU EDUCAŢIE,
CERCETARE ŞI CĂMINE STUDENȚEȘTI
În anul 2019, Serviciul Tehnic a monitorizat şi a întreţinut clădiri având o suprafaţă
desfăşurată totală de 225,618 m2 la Cluj-Napoca, CUNBM şi la extensii. Pentru finanţarea
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lucrărilor s-au utilizat 10,515,798 lei din venituri proprii, 3,100,000 de la bugetul de Stat
și 140,487 lei din Fonduri structurale, pe axa prioritară POR 10.
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.
În cursul anului 2019, la Extensia Bistrița s-a întocmit documentația tehnică pentru
clădirea din Piaţa Centrală nr. 29 şi s-a obținut Autorizația de Construire, proiectul fiind
aprobat de ADR Nord Vest.
Anul 2019 a fost marcat şi de reuşite în activitatea de evidenţă şi de dezvoltare a
patrimoniului. Astfel s-a desfășurat reevaluarea, la preţul actual al pieţei, a clădirilor
aflate în patrimoniul UTCN şi s-a achitat tranșa finală 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-au obținut toate avizele pentru autorizația de construire, s-a finalizat proiectul de
execuție, s-a obținut Ordinul de Ministru pentru demararea lucrărilor, fiind pornite și
procedurile pentru licitația de execuție.
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 de la etajele 3 și 5 şi s-au
realizat lucrările de reparații la grupurile sanitare ;

•

la imobilele din str. G. Barițiu nr. 26-28 s-a reabilitat centrala termică, s-a înlocuit
tâmplăria interioară de la etajul 1 al imobilului și s-au reparat grupurile sanitare din
corpurile principale;

•

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”;

•

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 grupurile 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;

•

s-au reparat acoperişurile şi terasele unor imobile cu spaţii de învățământ, la ClujNapoca, Baia Mare şi Alba Iulia;

•

în Complexul studenţesc “Observator” s-au realizat reparaţii ale hidroizolaţiei
cantinei, s-a modernizat instalaţia de iluminat exterior a campusului, iar în căminul
5 au fost reparate un număr de 42 de camere deteriorate;
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•

în Complexul studenţesc “Mărăşti” s-a realizat reţeaua de hidranţi exteriori, s-au
realizat reparaţii la hidroizolaţii şi au fost reparate 20 de camere deteriorate din
căminul “1F”;

•

în Complexul studenţesc al CUNBM s-au realizat lucrări de reparaţii la camerele din
căminul 2.

Lucrări de amenajare spaţii de cercetare:
•

la clădirea “SIMTEX” s-au continuat lucrările de reabilitare, pentru conformarea
spațiilor cu destinația de laboratoare de cercetare, astfel că - în primele luni ale
anului 2020 - în acest imobil vor fi puse în funcțiune și dotate un număr de 33 de
laboratoare.
Valoarea totală a lucrărilor ce a fost decontată de la începutul contractului este de
8,356,212.57 lei (din care, în anul 2019 au fost cheltuiţi 3,419,806 lei), iar pentru
racordarea la utilități a imobilului s-au cheltuit 450,233 lei.

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.
FONDURI STRUCTURALE
În cursul anului 2019 au fost depuse 5 proiecte în valoare totală de 5,651,144 lei după
cum urmează:
• 2 proiecte în cadrul programului POCU în valoare de 4,871,674 lei;
• 1 proiect în cadrul programului POR în valoare de 475,145 lei;
• 2 proiecte în cadrul programului RO-Cultura în valoare de 304,324 lei;
Tot în anul 2019 s-au contractat următoarele proiecte în valoare totală de 11,620,589
lei după cum urmează:
• „Oferte educaționale noi si flexibile in învățământul terțiar universitar si nonuniversitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii in schimbare” – cod SMIS
122333 – (POCU – OS 6.7, 6.9, 6.10), - 808,053 lei;
• „Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de studii
doctorale şi postdoctorale – ANTREDOC” – cod SMIS 123927 – (POCU – OS 6.13) –
6,515,736 lei;
• „Dezvoltare intergrată 4.0”- IDev 4.0 – cod SMIS 122386 – 2,447,890 lei;
• ”Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies
in Cross-border Region” – EnyMSW – (HUSKROUA/1702/6.1/0015) – 684,893 lei
(143,304 EUR);
• „Cross-border Network of Energy Sustainable Universities” - Net4SENERGY HUSKROUA/1702/6.1/0075 – 338,902 lei (70,910 EUR);
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• „Extension of operational „Space Emergency Sistem„ towards monitoring of
dangerous natural and man-made geo processes in HU-SK-RO-UA cross border
region” HUSKROUA/1702/8.1/0065 – GeoSES – 825,113.45 lei (172,643 EUR);
Proiectele finanțate din fonduri structurale, aflate în implementare, în anul 2019 sunt:
• Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente URBIVEL –
13,187,411 lei;
• Micro-invertoare cu densitate mare de putere și eficiență ridicată pentru surse
regenerabile de energie MICROINV – 7,573,750 lei;
• Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de
circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații
de vehicule PartenerIC – 6,937,045 lei;
• Dezvoltarea Inovativă a unor Sisteme Robotice pentru Reabilitare şi Asistare în
Îmbătrânirea Sănătoasă AgeWell -8,000,000 lei;
• Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and
services for the Danubian sustainable society of tomorrow - Made in Danube (MiD)
– 454,008 lei;
• Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the
manufacturing industry - Smart Factory Hub (SFH) – 823,380 lei;
• Reabilitare, schimbare de destinație din sediu administrativ în spații de învățământ și
conservare monument istoric – 10,094,888 lei;
• Start lansat pentru o cariera de succes – 312,747 lei;
• Danube Chance 2.0 on second chance entrepreneurship – 644,920 lei;
• Sediment-Quality Information, Monitoring and Assessment System (SIMONA) –
243,800 lei;
• Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi nonuniversitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare – 808,053 lei;
• Competenţe antreprenoriale şi cercetare de excelenţă în programele de studii
doctorale şi postdoctorale – ANTREDOC – 6,515,736 lei;
• Dezvoltare integrata 4.0 – 2,447,890 lei;
• Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in
Cross-border Region;- EnyMSW – 684,893 lei;
• Cross-border Network of Energy Sustainable Universities – Net4SENERGY – 338,902
lei;
• „Extension of operational „Space Emergency Sistem„ towards monitoring of
dangerous natural and man-made geo processes in HU-SK-RO-UA cross border region
– GeoSES – 825,113 lei;
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ALTE REALIZĂRI
În cadrul ceremoniei prilejuită de sărbătorirea a 100 de ani de Învăţământ Universitar
Românesc la Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost distinsă cu
Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în Grad de „Mare Ofiţer”. Distincţia a fost
înmânată de către Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, în semn de apreciere
a procesului educaţional, a excelenţei academice şi a tradiţiei în cercetare, precum şi în
semn de recunoştinţă pentru aportul semnificativ la dezvoltarea unei comunităţi
multiculturale locale.
Din punct de vedere administrativ, aplicaţia de Registratură electronică lansată la
începutul anului 2019 şi dezvoltată ulterior prin includerea și a modulelor pentru
referate de necesitate, deplasări externe, deplasări interne a rezolvat o problemă
importantă în circuitul documentelor. În cursul anului 2019, platforma a fost accesată
de 800 de utilizatori, prin registratura electronică a UTCN fiind înregistrate 35.737 de
documente. Dintre acestea au fost: 6,461 de referate de necesitate, 1,896 ordine de
deplasare, 940 deplasări externe, 1,144 documente de la CUNBM, 2,286 cereri ale
studenţilor, 1,130 de contracte etc. În total, au fost procesaţi 269,361 de paşi.
CONCLUZII FINALE ȘI MULȚUMIRI
Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără contribuția întregului corp academic, a
studenților, a membrilor Consiliului de Administrație, și nu în ultimul rând a Senatului,
ca părți esențiale în procesul de creștere a performanței manageriale, prin susținerea
propriilor idei și proiecte, fapt pentru care conducerea executivă a Universității își
exprimă sincerele mulțumiri și aprecieri.
Dorim să subliniem în mod particular relația extrem de deschisă la dialog și cooperare
pe care am avut-o cu studenții și toate organizațiile studențești din instituție. S-a avut în
vedere încurajarea participării studenților la toate activitățile care au legătură cu
asigurarea calității procesului de învățământ și calității vieții de student, realizând un
cadru prin care interacțiunea studenților cu universitatea să fie efectivă, eficientă și
benefică. Conducerea UTCN a avut o permanentă colaborare cu organizațiile
studențești, prin sprijinirea logistică și financiară a activităților acestora, sprijinirea
participării studenților la concursuri profesionale, premierea studenților cu rezultate
deosebite la concursurile naționale și internaționale, a absolvenților cu cea mai bună
lucrare de licență, suplimentarea fondului de burse acordat studenților și doctoranzilor
(4.093.388 lei în anul 2019), acordarea de burse speciale pentru studenți cazuri sociale,
ajutoare sociale etc.
Conducerea Universității a promovat dialogul social în relația cu sindicatele din
universitate, bazat pe transparență decizională. În perioada analizată s-au continuat
acțiunile de acordare din venituri proprii a ajutoarelor sociale ocazionale (8 martie, 1
iunie, sărbători de iarnă) acordate prin sindicatele UTCN.
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Prioritatea echipei de conducere a fost, în această perioadă, crearea unui climat de
muncă bazat pe responsabilitate și pe promovarea excelenței și consolidarea valorilor
esențiale, care definesc viziunea și misiunea noastră: profesionalismul, calitatea,
credibilitatea, performanța, etica.
UTCN și-a păstrat și, spunem noi, chiar și-a îmbunătățit poziția în elita instituțiilor de
învățământ superior din România:
•

•

•

pe plan local, în cadrul Uniunii Universităților Clujene (UUC), UTCN a devenit un
partener apreciat și respectat, cu contribuții semnificative la viața culturală și socială
a unuia dintre principalele centre universitare ale țării;
pe plan regional, UTCN prin Centrul Universitar Nord din Baia Mare, și cele 4 extensii
universitare (Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău) asigură o ofertă educațională
diversificată, adaptată la cerințele pieței ocupaționale;
pe plan național, în cadrul Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), UTCN
reprezintă un partener implicat și pro activ în promovarea, dezvoltarea și susținerea
învățământului tehnic.

Nutrim speranța că, prin acțiuni la fel de echilibrate, bazate pe analize fundamentate,
predictibile și sustenabile, UTCN va fi pregătită, și în anii care vor veni, să facă față
provocărilor inerente dintr-un sistem de învățământ superior extrem de tensionat,
sistem aflat în fața multor decizii cruciale, ca de exemplu, elaborarea unei noi legi a
educației, clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii, evaluarea și
acreditarea școlilor doctorale etc.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Rector
Prof. univ. dr. ing. Vasile ȚOPA
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COMISIA DE ETICĂ
Nr. intern înregistrare Comisie de Etică
Nr. 166/29.01.2020

RAPORTUL
Comisiei de Etică Universitară
din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
pe anul 2019
În anul 2019, Comisia de etică universitară a funcționat având un număr de 18 membri,
noua componență a comisiei a fost aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea nr. 536 din
15.01.2016 cu completările ulterioare.
Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a
Cartei Universităţii Tehnice – titlul IX Etica universitară, Anexa nr. 1 Codul de etică şi
deontologie universitară, precum şi în conformitate cu Statutul, organizarea și funcționarea
Comisiei de etică universitară.
Stilul de lucru
Comisia de etică universitară și-a desfășurat activitatea pe baza prevederilor Statutului
Comisiei privind periodicitatea, cvorumul necesar adoptării deciziilor, demararea cercetărilor
asupra sesizărilor adresate Comisiei sau asupra autosesizărilor, numirea echipelor de analiză și
stabilirea competențelor acestor echipe, elaborarea Rapoartelor asupra cazurilor analizate,
aprobarea acestor rapoarte, etc.
Comisia a avut independență totală, fără ingerințe din exterior, în condiții de
imparțialitate și obiectivitate pentru rezolvarea cazurilor în discuție în sensul eticii și echității
universitare.
Dezbaterile din cadrul Comisiei au fost principiale, echilibrate și responsabile.
Relațiile din interiorul Comisiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare.
Rezolvarea sesizărilor și etapele parcurse
De regulă, etapele parcurse în rezolvarea unei sesizări au fost:
- Pregătirea și documentarea asupra cazului;
- Discuții cu părțile implicate, luarea de declarații – dacă a fost cazul;
- Numirea unei comisii de analiză internă – dacă a fost cazul;
- Analiza cazului în plen, elaborarea, discutarea și votarea Raportului de caz.
Comisia a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost nevoie,
de la persoane (ex: martori) sau entități (ex: Biroul Juridic) care a considerat că pot contribui la
elucidarea anumitor aspecte relevante pentru cazurile și sesizările supuse atenției Comisiei.
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Cazurile analizate și rezolvate de către Comisia de Etică
În perioada supusă analizei, în cadrul comisiei au fost finalizate următoarele cazuri:
1. Sesizarea nr.8079/26.03.2019 prin care Biroul Consiliului Facultății de Automatică și
Calculatoare a reclamat nerespectarea Regulamentului ECTS și a Codului de etică al UTCN în
cazul examenului de la disciplina ”Modelarea proceselor”.
Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de
Etică universitară în cadrul ședinței din data de 24.04.2019 în vederea luării unei decizii privind
competența Comisiei de Etică universitară în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a
UTCN” și a ”Codului de etică și deontologie profesională” din Carta UTCN.
În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în şedinţa
din 24.04.2019, în prezenţa a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi, a constatat
că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de Etică universitară a
UTCN.
2. Sesizarea nr.8660/03.04.2019 prin care doamna B. Torpenyi solicita analizarea unor
aspecte legate de extinderea spațiului de funcționare a bibliotecii de la CUNBM.
Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de
Etică universitară în cadrul ședinței din data de 24.04.2019 în vederea luării unei decizii privind
competența Comisiei de Etică în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a UTCN” și a
”Codului de etică și deontologie profesională” din Carta UTCN.
În urma dezbaterilor realizate, Comisia de Etică universitară întrunită statutar în şedinţa
din 24.04.2019, în prezenţa a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi, a constatat
că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de Etică universitară a
UTCN.
3. Reclamația nr.32755/07.11.2019 prin care domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț semnala
încălcarea unor principii fundamentale și articole din Codul de Etică și Deontologie Universitară.
Într-o primă ședință a Comisiei din data de 27.11.2019, reclamația nu a putut fi discutată
deoarece s-a constatat lipsa de cvorum statutar și ședința s-a suspendat.
Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de
etică în cadrul ședinței din data de 4.12.2019 în vederea luării unei decizii privind competența
Comisiei de etică în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a UTCN” și a ”Codului de
etică și deontologie profesională” din Carta UTCN.
În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în şedinţa
din 4.12.2019, în prezenţa a 11 din totalul de 18 membri, cu 9 voturi pentru și 2 abțineri, a
constatat că situațiile prezentate în cadrul reclamației nu sunt de competența Comisiei de Etică
Universitară a UTCN.
Domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț s-a adresat Consiliului de Etică și Management
Universitar din cadrul M.E.N., contestând respingerea reclamației din partea Comisiei de Etică
universitară și declinarea competenței acestuia privind aspectele semnalate de către dânsul. În
consecință, Consiliului de Etică și Management Universitar a adresat o solicitare Conducerii
UTCN pentru transmiterea punctului de vedere al Comisiei de etică universitară referitor la
aspectele semnalate de către domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț.
Ca urmare a adresei nr.37787/17.12.2019, Comisia de Etică universitară a reanalizat
reclamația domnului Prof.dr.ing. O. A. Creț în ședința din data de 20.12.2019, pe baza
dezbaterilor a întocmit un Raport referitor la aspectele analizate și l-a transmis împreună cu
”Punctul de vedere al Comisiei de Etică universitară din UTCN privind sesizarea înregistrată cu
nr.331/09.12.2019 la CEMU” Conducerii UTCN, la data de 13.01.2020, cu avizul Biroului juridic.
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Aspecte organizatorice
La data de 11.04.2019 s-a efectuat auditarea Comisiei de etică universitară de către
Consiliul de Etică și Management Universitar din cadrul M.E.N, la sediul UEFISCDI din
București.
În perioadele 11.03–05.04.2019 și 15.05–13.06.2019 s-a efectuat și un audit public
intern referitor la misiunea ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019”, în scopul
stabilirii gradului de implementare a măsurii preventive ”Cod etic/deontologic/de conduită”.
În urma expirării mandatelor, 8 membri au fost înlocuiți (conform prevederilor art. 3.1 și
art. 3.2 din ”Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară”). Datorită
acestor modificări au fost aleși noul președinte, vicepreședinte și secretar al Comisiei.
Prezentul Raport anual, pentru anul 2019, a fost supus votului membrilor Comisiei de
Etică Universitară și a fost aprobat în unanimitate de către cei 12 membri care au votat.

Presedinte Comisie de Etică Universitară,
conf.dr.ing. F.-Zsongor Gobesz
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ANEXA 3
Lista programelor de studii universitare de licență autorizate să funcționeze
provizoriu sau acreditate din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, pentru
anul universitar 2019-2020
(Conform HG 326/23.05.2019 și HG 640/27.08.2019)
Nr.
crt.

Facultatea

Facultatea de
1. Arhitectură și
Urbanism

Facultatea de
2. Automatică și
Calculatoare

Acreditare
Număr de Număr maxim
Specializarea / Programul de studii
(A)/
credite de de studenți
universitare de licență (locația Autorizare de Forma de
Domeniul de licență
studii
care pot fi
geografică de desfășurare și limba funcționare învățământ
transferașcolarizați
de predare)
provizorie
bile
(ARACIS)
(AP)

Arhitectură

Arhitectură

A

IF

360

100

Calculatoare și
tehnologia
informației

Calculatoare
Calculatoare (în limba engleză)
Tehnologia informației

A
A
A

IF
IF
IF

240
240
240

150
150
160

A

IF

240

210

A

IF

240

90

A

IF

240

45

A

IF

240

60

A

IF

240

130

A

IF

240

200

A

IF

240

50

A

IF

240

50

A

IF

240

60

A

IF

240

50

A

IF

240

60

Design industrial

A

IF

240

60

Sisteme de producție digitale
(la Bistrița)

A

IF

240

60

Tehnologia construcțiilor de
mașini

A

IF

240

90

Tehnologia construcțiilor de
mașini (în limba germană)

A

IF

240

60

A

IF

240

70

A

IF

240

60

A

IF

240

60

A

IF

240

90

A

IF

240

75

A

IF

240

50

A

IF

240

100

Automatică și informatică
aplicată
Automatică și informatică
Ingineria sistemelor
aplicată (în limba engleză)
Automatică și informatică
aplicată (la Satu Mare)
Amenajări și construcții
hidrotehnice
Căi ferate, drumuri și poduri

Facultatea de
3.
Construcții

Construcții civile, industriale și
agricole
Inginerie civilă
Construcții civile, industriale și
agricole (în limba engleză)
Construcții civile, industriale și
agricole (la Baia Mare)
Inginerie urbană și dezvoltare
regională
Măsurători terestre și
Inginerie geodezică
cadastru
Inginerie și
Inginerie şi management în
management
construcții

Inginerie industrială
Facultatea de
4. Construcții de
Mașini

Inginerie și
management

Tehnologia construcțiilor de
mașini (la Alba Iulia)
Tehnologia construcțiilor de
mașini (la Satu Mare)
Tehnologia construcțiilor de
mașini (la Zalău)
Tehnologia construcțiilor de
mașini (în limba engleză)
Inginerie economică
industrială
Inginerie economică
industrială (la Bistrița)
Inginerie economică
industrială (în limba engleză)
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Nr.
crt.

Facultatea

Acreditare
Număr de Număr maxim
Specializarea / Programul de studii
(A)/
credite de de studenți
universitare de licență (locația Autorizare de Forma de
Domeniul de licență
studii
care pot fi
geografică de desfășurare și limba funcționare învățământ
transferașcolarizați
de predare)
provizorie
bile
(ARACIS)
(AP)

Mecatronică și
robotică

Inginerie economică
industrială (la Alba Iulia)
Inginerie economică
industrială (la Satu Mare)
Robotică
Robotică (în limba engleză)
Robotică (la Bistrița)

A

IF

240

50

A

IF

240

50

A
A
A

IF
IF
IF

240
240
240

120
120
60

A

IF

240

120

A

IF

240

60

A

IF

240

120

A

IF

240

60

A

IF

240

60

Electromecanică

A

IF

240

50

Electronică de putere și
acționări electrice

A

IF

240

60

Electrotehnică

A

IF

240

60

Instrumentație și achiziții de
date

A

IF

240

60

A

IF

240

75

A

IF

240

60

A

IF

240

75

Inginerie medicală (la Bistrița)

A

IF

240

50

Instalații pentru construcții

A

IF

240

200

Autovehicule rutiere

A

IF

240

180

A

IF

240

60

A

IF

240

40

A

IF

240

60

A

IF

240

50

A

IF

240

50

A

IF

240

90

A

IF

240

50

A

IF

240

60

A

IF

240

60

A

IF

240

75

AP

IF

240

60

Electronică aplicată

Facultatea de
Electronică,
5. Telecomunicații și
Tehnologia
Informației

Inginerie
electronică,
telecomunicații și
tehnologii
informaționale

Inginerie și
management

Inginerie electrică

6.

Facultatea de
Inginerie Electrică

Inginerie energetică Managementul energiei
Inginerie și
management
Științe inginerești
aplicate

7.

Facultatea de
Instalații

Ingineria
instalațiilor
Ingineria
autovehiculelor
Ingineria
transporturilor

Facultatea de
Autovehicule
8. Rutiere,
Mecatronică și
Mecanică

Inginerie mecanică

Mecatronică și
robotică

Facultatea de
Ingineria
9.
Materialelor și a
Mediului

Electronică aplicată (în limba
engleză)
Tehnologii și sisteme de
telecomunicații
Tehnologii și sisteme de
telecomunicații (în limba
engleză)
Inginerie economică în
domeniul electric, electronic și
energetic

Ingineria
materialelor

Ingineria mediului
Inginerie mecanică

Inginerie economică în
domeniul electric, electronic și
energetic
Inginerie medicală

Ingineria transporturilor și a
traficului
Mașini și instalații pentru
agricultură și industrie
alimentară
Mecanică fină și
nanotehnologii
Sisteme și echipamente
termice
Sisteme și echipamente
termice (la Alba Iulia)
Mecatronică
Ingineria procesării
materialelor
Ingineria procesării
materialelor (la Zalău)
Știința materialelor
Ingineria și protecția mediului
în industrie
Echipamente pentru procese
industriale
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Nr.
crt.

Facultatea

Facultatea de
10.
Inginerie (CUNBM)

Acreditare
Număr de Număr maxim
Specializarea / Programul de studii
(A)/
credite de de studenți
universitare de licență (locația Autorizare de Forma de
Domeniul de licență
studii
care pot fi
geografică de desfășurare și limba funcționare învățământ
transferașcolarizați
de predare)
provizorie
bile
(ARACIS)
(AP)

Calculatoare și
tehnologia
Calculatoare
informației
Inginerie electrică
Electromecanică
Inginerie electronică, telecomunicaElectronică aplicată
ții și tehnologii
informaționale
Ingineria sistemelor
Inginerie energetică
electroenergetice
Tehnologia construcțiilor de
Inginerie industrială
mașini
Echipamente pentru procese
Inginerie mecanică
industriale
Inginerie și
Inginerie economică în
management
domeniul mecanic
Ingineria
Ingineria procesării
materialelor
materialelor
Ingineria și protecția mediului
Ingineria mediului
în industrie

A

IF

240

50

A

IF

240

50

A

IF

240

45

A

IF

240

45

A

IF

240

50

A

IF

240

35

A

IF

240

60

A

IF

240

30

A

IF

240

50

Mine, petrol și gaze Inginerie minieră

A

IF

240

30

Mecatronică și
robotică

Robotică

AP

IF

240

27

Arte vizuale

Arte plastice(pictură)

A

IF

180

26

Asistență socială

Asistență socială

A

IF

180

100

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

25

A

IF

180

50

Limbă și literatură

Limba și literatura română
Limba și literatura română- O
limbă și literatură modernă
(engleză, franceză)

A

IF

180

80

Limbi moderne aplicate

A

IF

180

50

Studii culturale

Etnologie

A

IF

180

30

Științe ale
comunicării

Jurnalism

A

IF

180

75

Comunicare și relații publice

AP

IF

180

60

A

IF

180

60

A

IF

240

50

Economia firmei

A

IF

180

90

Biologie

A

IF

180

40

Chimie

A

IF

180

25

Chimie medicală

AP

IF

180

30

Informatică economică

A

IF

180

75

Informatică
Controlul și expertiza
produselor alimentare
Ingineria produselor
alimentare
Management
Management
Matematică informatică

A

IF

180

75

A

IF

240

25

A

IF

240

50

A
A
A

IF
IFR
IF

180
180
180

90
75
40

Matematică

A

IF

180

25

Facultatea de Litere
11.
Limbi moderne
(CUNBM)
aplicate

Științe ale educației
Teologie
Administrarea
afacerilor
Biologie
Chimie

Facultatea de
12.
Științe (CUNBM)

Cibernetică, statistică și informatică
economică
Informatică
Ingineria
produselor
alimentare
Management
Matematică

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar
Teologie ortodoxă pastorală
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ANEXA 4
Lista programelor de studii universitare de master acreditate sau încadrate în
domeniu acreditat din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru anul
universitar 2019-2020
(Conform HG nr. 318/23.05.2019 și HG 641/27.08.2019)

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
master

Forma de
învăţământ

Numar de
credite
de studii
transfera
bile

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi
(ARACIS)

A

IF

120

50

A

IF

120

50

A

IF

120

50

A

IF

120

50

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

50

Controlul avansat al proceselor

A

IF

120

45

Informatică aplicată
Informatică aplicată în ingineria
sistemelor complexe
Ingineria conducerii avansate a
fabricaţiei
„ECO“ Infrastructuri pentru
transporturi şi lucrări de artă
Construcţii durabile din beton
Ingineria infrastructurii
transporturilor
Ingineria tehnologiilor speciale
în construcţii
Inginerie geotehnică
Inginerie structurală
Patologia şi reabilitarea
construcţiilor
Proiectarea avansată a
structurilor din lemn şi metal
(Baia Mare)
Clădiri verzi
Managementul proiectelor și
evaluarea proprietății

A

IF

120

45

A

IF

120

45

A

IF

120

30

A

IF

120

30

A

IF

120

35

A

IF

120

50

A

IF

120

30

A
A

IF
IF

120
120

40
50

A

IF

120

50

A

IF

120

30

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

30

A

IF

120

50

A

IF

120

50

A

IF

120

50

A

IF

120

50

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

50

ÎDA

IF

120

0

Specializarea / Programul de studii
universitare de master (locaţia
geografică de desfăşurare şi limba
de predare)

Complemente de ştiinţa
calculatoarelor
Inginerie software
Calculatoare și
tehnologia
informației
1.

Facultatea de
Automatică și
Calculatoare

Ingineria
sistemelor

2.

Facultatea de
Construcții

Inginerie civilă
și instalații

Inginerie și
management
Inginerie și
management

3.

Facultatea de
Construcții de
Mașini

Inteligenţă şi viziune artificială
Reţele de comunicaţii şi sisteme
distribuite
Securitatea informațiilor și
sistemelor de calcul
Tehnologia informaţiei în
economie

Antreprenoriat
Management şi inginerie în
afaceri
Managementul sistemelor
logistice
Design industrial
Ingineria și managementul
calității (Bistrița)

Inginerie
industrială

Ingineria și managementul
calității
Ingineria şi managementul
resurselor tehnologice în
industrie (Satu Mare)
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Acreditare
(A)/
Încadrare în
domeniu
acreditat
(ÎDA)

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
master

Mecatronică și
robotică

4.

Facultatea de
Electronică,
Telecomunicații
și Tehnologia
Informației

Inginerie
electronică,
telecomunicații
și tehnologii
informaționale

Inginerie
electrică
5.

6.

7.

Facultatea de
Inginerie
Electrică

Facultatea de
Instalații

Facultatea de
Autovehicule
Rutiere,
Mecatronică și
Mecanică

Ştiinţe
inginereşti
aplicate
Inginerie
energetică
Inginerie civilă
și instalații

Ingineria
autovehiculelor

Inginerie
mecanică

Forma de
învăţământ

Numar de
credite
de studii
transfera
bile

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi
(ARACIS)

A

IF

120

30

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

30

A

IF

120

30

A

IF

120

50

ÎDA

IF

120

0

ÎDA

IF

120

0

Robotică (engleză)

A

IF

120

45

Circuite şi sisteme integrate

A

IF

120

32

Inginerie electronică
Prelucrarea semnalelor şi
imaginilor (franceză)/
Traitement du signal et des
images
Sisteme integrate de
comunicaţii cu aplicaţii speciale
Tehnologii multimedia
Tehnologii, sisteme și aplicații
pentru eActivități
Telecomunicaţii
Sisteme de monitorizare şi
control în inginerie electrică
Sisteme şi structuri electrice
avansate
Tehnici moderne de proiectare
asistată de calculator în
ingineria electrică

A

IF

120

32

A

IF

120

32

A

IF

120

32

A

IF

120

32

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

32

A

IF

120

30

A

IF

120

35

A

IF

120

35

Ştiinţe inginereşti aplicate în
medicină

A

IF

120

30

Managementul sistemelor
electroenergetice moderne

A

IF

120

50

Ingineria instalaţiilor

A

IF

120

50

Automobilul şi mediul
Logistica transporturilor rutiere
Tehnici avansate în ingineria
autovehiculelor
Sisteme de management și
control ale autovehiculelor
Tehnici avansate în ingineria
autovehiculelor / Advanced
techniques in automotive
egineering (în limba engleză)**

A
A

IF
IF

120
120

50
35

ÎDA

IF

120

0

ÎDA

IF

120

0

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

35

Specializarea / Programul de studii
universitare de master (locaţia
geografică de desfăşurare şi limba
de predare)

Inginerie virtuală şi fabricaţie
competitivă
Inginerie virtuală și fabricație
competitivă (Zalău)
Inginerie virtuală şi fabricaţie
competitivă (engleză)/Virtual
engineering for competitive
manufacturing
Procese de producţie inovative
şi management tehnologic
(germană)/Innovative
Produktionsprozesse und
Technologie-Management
Proiectare asistată de calculator
a sistemelor de fabricaţie
Tehnologii avansate de
fabricaţie (Alba Iulia)
Robotică (Bistrița)

Energii regenerabile
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Acreditare
(A)/
Încadrare în
domeniu
acreditat
(ÎDA)

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
master

Specializarea / Programul de studii
universitare de master (locaţia
geografică de desfăşurare şi limba
de predare)

Ingineria biosistemelor în
agricultură şi industrie
alimentară
Inginerie de precizie şi
managementul calităţii
Managementul energiei
termice

120

30

A

IF

120

30

A

IF

120

35

120

30

Ingineria
transporturilor

Logistica și siguranța în
transporturi**

A

IF

120

60

A

IF

120

30

ÎDA

IF

120

0

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

30

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

25

A

IF

120

50

A

IF

120

30

A

IF

120

35

A

IF

120

40

A

IF

120

25

A

IF

120

25

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

25

A

IF

120

25

A

IF

120

20

A

IF

120

25

A

IF

120

50

Ingineria şi managementul
procesării avansate a
materialelor
Procesare avansată,
management și calitate în
ingineria materialelor (la Zalău)

Inginerie
electrică

Sudarea şi asigurarea calităţii
materialelor (la Bistrița)
Sudarea şi asigurarea calităţii
materialelor
Materilale și tehnologii
avansate
Dezvoltarea durabilă şi
protecţia mediului
Ingineria, dreptul şi economia
dezvoltării durabile
Managementul integrat al
resurselor naturale şi al
deşeurilor
Procedee avansate în protecţia
mediului
Managementul inovării și
dezvoltării tehnologiei
Ingineria calității sistemelor
tehnologice
Ingineria sistemelor flexibile de
fabricaţie
Sisteme moderne de fabricație
și mentenanță (în limba engleză
- Modern systems of
manufacturing & maintenance)
Inginerie şi management în
domeniul electric

Ingineria
materialelor

Ingineria procesării materialelor
prin procedee speciale

Ingineria
mediului
Inginerie
energetică

Evaluarea impactului şi riscului
pentru mediu
Inginerie şi management în
domeniul energetic
Asistenţă şi incluziune socială a
vârstnicilor şi persoanelor cu
dizabilităţi

Ingineire
industrială

Asistență
socială
Facultatea de
Litere CUNBM

IF

IF

Inginerie și
management

10.

A

A

Facultatea de
Ingineria
Materialelor și
a Mediului

Facultatea de
Inginerie
CUNBM

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi
(ARACIS)

Ingineria sistemelor
mecatronice

Ingineria
mediului

9.

Forma de
învăţământ

Numar de
credite
de studii
transfera
bile

Mecatronică și
robotică

Ingineria
materialelor

8.

Acreditare
(A)/
Încadrare în
domeniu
acreditat
(ÎDA)

Filosofie

Drepturile omului

A

IF

120

50

Filologie

Limba franceză în traduceri
specializate

A

IF

120

26
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
master

Studii culturale

Teologie
Arte vizuale

Facultatea de
Științe CUNBM

Limba română în context
european (spaţiu, cultură,
comunicare)
Literatura engleză pentru copii
şi tineret
Literatura română şi
modernismul european
Etnoturism/Etnologia şi
turismul cultural
Studii comparate în culturi și
civilizații europene (în limba
engleză - Comparative studies
in european cultures and
civilisation)
Teologie creştină şi
spiritualitate europeană
Valorile plastice si reflexive ale
imaginii in pictura
contemporana

Acreditare
(A)/
Încadrare în
domeniu
acreditat
(ÎDA)

Forma de
învăţământ

Numar de
credite
de studii
transfera
bile

Număr
maxim de
studenţi
care pot fi
şcolarizaţi
(ARACIS)

A

IF

120

20

A

IF

120

25

A

IF

120

20

A

IF

120

25

ÎDA

IF

120

0

A

IF

120

35

A

IF

120

15

Administrarea
afacerilor

Managementul afacerilor

A

IF

120

25

Biologie

Biochimie aplicată

A

IF

120

30

Chimie didactică
Metode de analiză utilizate în
controlul calităţii mediului şi
produselor
Informatică şi inginerie
software
Managementul proiectelor
europene
Matematică didactică
Protecția și managementul
mediului

A

IF

120

30

A

IF

120

40

A

IF

120

40

A

IF

120

25

A

IF

120

30

A

IF

120

30

Știința și siguranța alimentului*

A

IF

120

30

Chimie

11.

Specializarea / Programul de studii
universitare de master (locaţia
geografică de desfăşurare şi limba
de predare)

Informatică
Management
Matematică
Știința
mediului
Ingineria
produselor
alimentare

*) Programe de studii universitare de master din structura UTCN încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
**) Programe de studii universitare de master din structura UTCN încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
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164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

