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1. INTRODUCERE 

Contractul Instituțional 25360/20.01.2016, Art. 6.5, încheiat între Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 

prevede ca:  “Instituția de învățământ superior efectuează autoevaluarea activității ca IOSUD, o 

prezintă în ședintă de Senat și publică raportul de autoevaluare pe site-ul universității până la 

data de 29.07.2016”.  

Prin apariţia Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011) și a Codului studiilor universitare 

de doctorat (HG 681/2011), anul 2011 a reprezentat o schimbare de paradigmă în desfăşurarea și 

organizarea studiilor universitare de doctorat. Din acest motiv în acest raport se analizează 

organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor de studii universitare de doctorat în IOSUD-

UTCN în perioada 2011- 2016. Principalele aspecte prezentate în raport sunt: 

• Contextul studiilor de doctorat. Strategie 

• Capacitatea instituţională  a  IOSUD-UTCN;  

• Resursa umană ȋn IOSUD-UTCN 

• Admiterea la studii universitare de doctorat și derularea stagiilor de pregătire doctorală;  

• Finalizarea studiilor universitare de doctorat și indicatorii de performanță asumați de 

IOSUD-UTCN; 

• Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică; 

• Rezultatele  activităţii  de cercetare ştiinţifică; 

• Internaţionalizarea studiilor doctorale 

Raportul a fost astfel conceput încât să ofere o imagine cât mai fidelă a evoluţiei 

paramentrilor cantitativi și calitativi care caracterizează activitatea din IOSUD-UTCN. S-a 

considerat că o astfel de abordare este foarte utilă în vederea previzionării evoluţiilor viitoare și 

în stabilirea strategiei de management a IOSUD-UTCN pentru perioada 2016-2020. Menţionăm 

că în 2016 vor avea loc alegeri pentru directorul IOSUD și membrii CSUD. Astfel, prezentul 

raport va constitui un instrument important de lucru pentru noile structuri ale IOSUD-UTCN.  
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Pentru a facilita transmiterea informaţiei, raportul este structurat în două părţi. Astfel, prima 

parte, raportul propriu-zis, conţine o prezentare sintetică comparativă a principalilor indicatori, 

luând ca moment de referinţă anul 2011, iar cea de a doua parte (Anexe) prezintă într-o manieră 

cantitativă principalii indicatori. 

Cadrul normativ pentru organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat include 

următoarele acte normative:  

1. Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale.  

2. Hotărârea Guvernului 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat  

3. Regulament instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat 

în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 268/20.06.2014.  

4. Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca actualizat prin Hot. Senatului nr. 489/20.10.2015 

5. Ordinul nr. 5.125 din 1 sep. 2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale 

organizate în instituțiile de învățământ superior.  

6. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 25 sep. 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile de studii universitare de doctorat din 

cadrul instituțiilor de învățământ superior.  

7. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice 3.107/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare și de doctorat 

pentru anul universitar 2016-2017.  

8. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice 3.482/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare;  

9. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice 3.485/2016 privind lista 

softurilor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii 

universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine 

pentru lucrările științifice.  
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10. Hotărârea Guvenului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2016-2017.  

11. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind 

componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare.  

2.   CONTEXTUL STUDIILOR DE DOCTORAT. STRATEGIE 

2.1. Contextul naţional și internaţional 

În conformitate cu procesul de la Bologna, programele doctorale corespund celui de al 

treilea ciclu de studii universitare și reprezintă prima etapă în cariera unui tânăr cercetător. Din 

acest motiv, programele doctorale reprezintă un punct cheie în construcţia unei societăţi a 

cunoaşterii, ele reprezentând un vector de transmitere a cunoaşterii și inovării spre societate. În 

acest context şcoala doctorală trebuie concepută ca o "Şcoală de cercetare" care are la bază 

învăţarea "prin cercetare nu pentru cercetare". Pentru a realiza acest deziderat este important ca 

în programele doctorale să fie implicate centre/colective de cercetare cu resursa umană și 

infrastructura de cercetare proprie, în cadrul cărora doctorandul să își formeze, dezvolte și 

perfecţioneze aptitudinile de cercetător ştiinţific. Apartenenţa doctorandului unui mediu de 

cercetare, în care beneficiază de coordonarea conducătorului de doctorat și de experienţa 

colegilor din colectivul de cercetare, reprezintă una dintre premisele succesului programului de 

pregătire doctorală, respectiv de asigurare a calităţii și a originalităţii tezei de doctorat. Pe de altă 

parte, lucrul în echipă permite dezvoltarea abilităţilor de comunicare și relaţionare a 

doctorandului, fapt deosebit de important pentru cariera profesională ulterioară.  

 Din punct de vedere strategic, conform Agendei Lisabona și a Agendei Europa 2020, una 

dintre priorităţtile Uniunii Europene este dezvoltarea unei economii a cunoașterii bazate pe 

resurse de muncă înalt calificată şi specializată. În aceste circumstanţe, reformarea studiilor 

doctorale în context european şi organizarea de şcoli doctorale flexibile, capabile să răspundă 

necesităţilor contemporane ale societăţii, reprezintă o necesitate stringentă a sistemului 

educaţional din România. Astfel, la nivel naţional, este unanim acceptată ideea elaborării unui 

nou "model de şcoală doctorală, sub formă de reţea, care va îngloba în componenţa sa toate 
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cele trei instanţe interesate de proces: instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare 

şi organizații publice sau private de pe piaţa forţei de muncă" (Studii doctorale în România – 

Organizarea Şcolilor Doctorale). 

De asemenea, studiile doctorale reprezintă unul dintre pilonii conceptului de dezvoltare 

durabilă. Realizarea unei dezvoltări durabile, care să permită satisfacerea nevoilor prezente, fără 

a compromite şansele generaţiilor viitoare, este posibilă numai prin cunoaştere și inovaţie. 

Pentru aceasta este nevoie, mai mult ca niciodată, de specialişti educaţi în spiritul unei societăţi 

bazate pe cunoaştere. În acest context se impune regândirea menirii şcolii doctorale,  astfel încât 

ea să răspundă dezideratelor societăţii contemporane, prezente și viitoare prin formarea de 

specialişti educaţi în spiritul societăţii cunoaşterii. 

 Pe lângă contextul european și naţional, strategia 2012-2016  a fost gândită ţinând cont și 

de contextul local din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, caracterizat de apariţia strategiei 

de dezvoltare a UTCN pentru perioada 2012-2016, elaborată de noua conducere a universităţii, 

precum și de extinderea UTCN prin fuzionarea cu Universitatea de Nord din Baia-Mare. Astfel, 

exceptând obiectivele pe termen lung, obiectivele și măsurile prevăzute în planul de 

management au fost astfel gândite încât să contribuie la realizarea strategiei 2012-2016 a 

Universitaţii privind activitatea de cercetare și studiile doctorale. Pe de altă parte, apariţia 

Centrului Universitar Nord din Baia-Mare a condus la diversificarea domeniilor de doctorat 

tradiţionale din UTCN. Este de menţionat că pe lângă domeniul Ştiinţe inginereşti în Centrul de 

Nord Baia-Mare există și domeniul Ştiinte umaniste. Astfel, planul de management a trebuit să 

ţină cont de realitatea complexă din UTCN în domeniul studiilor de doctorat și să elaboreze o 

strategie integratoare. 

2.2. Diagnoza studiilor doctorale din UTCN la nivelul anului 2011 

Ca urmare a apariţiei Legii Educaţiei Naţionale și a Codului studiilor universitare de 

doctorat în anul 2011 a fost efectuată o analiză punctuală a situaţiei studiilor doctorale din UTCN 

în vederea aplicării prevederilor noilor acte normative. Astfel, analiza exhaustivă a studiilor 

doctorale din UTCN  a scos în evidenţă următoarele: 

Puncte tari 

- Prestigiul la nivel naţional și internaţional al UTCN demonstrat prin clasificarea 

universităţii în rândul universităţilor de cercetare avansată și educaţie; 
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- Existenţa în UTCN a unor centre și platforme de cercetare de excelenţă cu vizibilitate 

internaţională; 

- Existenţa unui corp didactic și de cercetare valoros; 

- Relaţii internaţionale bine dezvoltate materializate printr-un număr de peste 100 de 

acorduri de colaborare ştiintifică cu universităţi și institute de cercetare de prestigiu; 

- Participarea activă a UTCN la programe de masterat, doctorat și de cercetare la nivel 

european; 

- Diversitatea programelor de masterat din UTCN; 

- UTCN este localizată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, regiune cu un potenţial de 

dezvoltare foarte mare. 

Puncte slabe 

- Insuficienţa spaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de cercetare şi pentru doctoranzi; 

- Slaba colaborare între colectivele de cercetare și, ca rezultat, lipsa interdisciplinarităţii; 

- Lipsa unui cadru organizat pentru diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul UTCN; 

- Centrele de cercetare existente în UTCN acoperă insuficient domeniile ştiinţifice 

CNATDCU; 

- Slaba inserare a studenţilor doctoranzi în colective de cercetare și în proiecte de 

cercetare; 

- Participarea redusă la conferinţe internaţionale; 

- Implicarea limitată a studenţilor doctoranzi în activitatea didactică; 

- Abandonul ridicat al studiilor de doctorat.   

Ameninţări 

- În 2011 în IOSUD-UTCN erau 183 de conducători de doctorat dintre care 64 pensionari, 

iar în perioada 2012-2016 urma să se pensioneze încă 31 de conducători. Astfel, se 

previziona că în 2016 vor exista numai 82 de conducători de doctorat activi. De 

asemenea, există riscul ca, din cauza procedurii actuale de abilitare, numărul celor care 

vor obţine conducere de doctorat nu va compensa numărul celor pensionabili. În aceste 

condiţii, IOSUD-UTCN urma să se confrunte cu o criză severă a conducătorilor de 

doctorat. 
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- De asemenea, se prognozează și o scădere a interesului pentru studiile doctorale datorită 

mai multor factori, cum ar fi: lipsa unei pieţe a muncii pentru studenţii care au obţinut 

titlul de doctor, nivelul redus al burselor de doctorat, etc. 

- Concurenţa, în special din partea universiţătilor din Europa și SUA, în atragerea 

studenţilor buni. 

2.3. Strategia de dezvoltare a IOSUD-UTCN  

În urma raportului de analiză a studiilor doctorale din UTCN efectuat în 2011 s-a elaborat 

planul  managerial 2012-2016  pentru ocuparea funcţiei de director al consiliului pentru studiile 

universitare de doctorat (CSUD), care, în linii mari, reprezintă strategia de dezvoltare a IOSUD-

UTCN pentru aceasta perioada .  Pentru eliminarea punctelor slabe și a ameninţărilor rezultate în 

urma analizei, planul de management conţinea o serie de obiective strategice și administrativ-

organizatorice, după cum urmează: 

Obiective strategice 

Obiectivele strategice ale Planului de Managment au fost concepute astfel încât ele să 

concure la realizarea strategiei de dezvoltare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pentru 

perioada 2012-2016.  Cele mai importate obiective strategice constau în: 

1. Creşterea performanţei ştiintifice a programelor de doctorat din UTCN; 

2. Vizibilitatea la nivel naţional și internaţional a Şcolii doctorale din UTCN; 

3. Diversificarea domeniilor de doctorat din cadrul IOSUD; 

4. Deschiderea programelor de doctorat spre mediul economic; 

5. Participarea IOSUD la programele europene de doctorat (Erasmus Mundus, Marie Curie, 

etc.)  în vederea obţinerii diplomei europene de doctor; 

6. Identificarea și susţinerea programelor doctorale în domeniile cercetării care fac parte din 

strategia UTCN; 

7. Dezvoltarea de noi domenii ale şcolii doctorale în concordanţă cu evoluţia domeniilor de 

cercetare de vârf din cadrul UTCN; 

8. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare din IOSUD-UTCN; 
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9. Stimularea doctoratelor în cotutelă la nivel naţional și internaţional; 

10. Promovarea colaborării și interdisciplinarităţii în cadrul IOSUD -UTCN. 

Obiective administrativ-organizatorice 

Principalele obiectivele administrativ-organizatorice constau în: 

1. Organizarea studiilor de doctorat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 

1/2011 și a Codului studiilor universitare de doctorat din 3.08.2011; 

2. Implicarea centrelor de cercetare de excelenţă din UTCN în organizarea programelor de 

doctorat; 

3. Repartizarea locurilor la doctorat cu prioritate conducătorilor care au contracte de 

cercetare și care îşi desfaşoară activitatea în cadrul unor centre de cercetare. 

4. Semnarea de acorduri de colaborare interinstituţională cu alte universităţi și institute C&D 

pentru accesul la infrastructura de cercetare, complementare celei din cadrul 

laboratoarelor de cercetare UTCN; 

5. Lărgirea IOSUD –UTCN prin semnarea de acorduri cu alte universităţi și/sau institute de 

cercetare dezvoltare (INCD). 

3. CAPACITATEA  INSTITUŢIONALĂ A IOSUD-UTCN 

3.1. Structuri organizatorice în	IOSUD-UTCN 

3.1.1. Organigrama IOSUD-UTCN 

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale (Legea 1/2011),  Codul studiilor universitare 

de doctorat (HG 681/2011) și cu Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 268/20.06.2014, 

începând cu data de 1.10.2014  IOSUD-UTCN a fost organizat conform organigramei prezentate 

în figura 1. Activitatea din cadrul studiilor universitare de doctorat din universitate este 

administrată de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), care este condus de 

directorul CSUD. Unitatea organizatorică de baza în IOSUD-UTCN este şcoala doctorală. 

Scolile doctorale sunt afiliate facultăţilor din UTCN, fiind asimilate departamentelor. Afilierea 

unei şcolii doctorale la o facultate s-a făcut în funcţie de apartenenţa conducătorilor de doctorat 

și de domeniile CNATDCU din şcoala respectivă.  Activitatea doctorală se integrează activităţii 
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didactice şi de cercetare a facultăţii/facultǎţilor  tutelare cu consecinţele aferente privind 

responsabilitatea, autoritatea şi resursele corespunzătoare. 

 
Figura 1.  Organigrama IOSUD-UTCN. 

3.1.2. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) 

Activitatea din cadrul studiilor universitare de doctorat din IOSUD-UTCN este condusă de 

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, CSUD, care este condus de un director, 

membru de drept al CSUD. În prezent CSUD este alcătuit din maxim 14 membri, după cum 

urmează:  

a)  directorul CSUD;  

b) directorii şcolilor doctorale din IOSUD-UTCN (cei 10 directori ai şcolilor doctorale sunt 

nominalizaţi în tabelul 1) 

c)  1 membru ales direct prin votul conducătorilor de doctorat din IOSUD UTCN; 

d) 2 studenţi doctoranzi reprezentând profile ştiinţifice diferite, aleşi prin votul direct al 

studenţilor doctoranzi ai IOSUD UTCN aflaţi în stagiu. 
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Principalele atribuţii ale CSUD sunt: 

- stabilirea strategiei IOSUD UTCN; 

- elaborarea şi actualizarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a 

programelor de doctorat la nivelul IOSUD UTCN; 

- coordonarea şcolilor doctorale din IOSUD-UTCN; 

- aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul 

IOSUD-UTCN; 

- selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată; 

- coordonarea parteneriatelor stabilite în conformitate cu reglementările legale menţionate 

la Art. 8, alin 1 ale RI; 

- avizează prevederile specifice ale şcolilor doctorale; 

- iniţiază şi avizează proiectele pentru accesarea de fonduri naţionale şi europene destinate 

programelor de studii universitare de doctorat şi postdoctorale şi urmăreşte, împreună cu 

directorii de proiect, procesul de implementare al acestora. 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat este condus de către directorul CSUD care 

este numit în urma unui concurs public organizat de către UTCN. În baza deciziei comisiei de 

concurs, avizată de Senatul Universitar, Rectorul universităţii încheie cu persoana desemnată un 

contract de management pe o perioadă de 4 ani. Funcţia de director al CSUD este asimilată cu 

cea de prorector, în conformitate cu prevederile legale, iar persoana care o ocupă primeşte de 

drept responsabilitatea şi autoritatea aferentă funcţiei menţionate.  

3.1.3. Şcolile doctorale din IOSUD-UTCN 

În UTCN studiile universitare de doctorat se desfăşoară în şcolile doctorale care sunt 

constituite pe domenii specifice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Şcoala 

doctoralǎ reprezintă o structurǎ în cadrul IOSUD-UTCN formatǎ din profesori/cercetători și 

doctoranzi, care este axatǎ pe cercetarea ştiinţifică şi învăţarea prin cercetare şi care se 

finalizează prin teze de doctorat, publicaţii științifice, inovaţii, brevete și alte rezultate ale 

cercetării științifice. Şcolile doctorale au fost înfiinţate în IOSUD-UTCN în conformitate cu Art. 

16 din Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 268/20.06.2014. O şcoală doctorală se 

înfiinţează în condiţiile legii, cu condiţia existenţei a cel puţin 3 conducători de doctorat la 
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propunerea CSUD, cu avizul Rectorului şi Consiliului de Administraţie al UTCN şi cu aprobarea 

Senatului universitar. Școlile doctorale sunt supuse evaluării şi acreditării în condiţiile 

reglementărilor legale în vigoare. Activitatea de cercetare din cadrul şcolii doctorale se 

integrează cu activitatea de cercetare din structurile de cercetare existente în UTCN. În IOSUD-

UTCN funcţionează 10 şcoli doctorale prezentate în Tabelul 1. Şcolile doctorale sunt afiliate la 

facultăţi în funcţie de domeniile de doctorat gestionate și de apartenenţa conducătorilor de 

doctorat. Fiecare şcoală doctorală este condusă de un Director al şcolii doctorale şi de Consiliul 

şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul 

şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. Directorii şcolilor doctorale au fost 

numiți prin Ordinul Rectorului nr. 787/13.11.2014,  în urma parcurgerii procedurii de la art. 19 

din RI.  

Tabelul 1. Şcolile doctorale din IOSUD-UTCN. 
Nr.
crt. 

Şcoala doctorală/ 
Director şcoală 

Domenii CNADCU 
pentru studii 

universitare de doctorat 

Facultatea 

1  
Automatică și calculatoare 
Prof.dr.ing. Dobra Petru  

 
Calculatoare și tehnologia 
informatiei 
Ingineria sistemelor 

 
Facultatea de Automatică și 
Calculatoare 

2 Inginerie electrica  
Prof.dr.ing. Radulescu Mircea 

  Inginerie electrică 
Inginerie energetică 

Facultatea de Inginerie 
Electrică 

3 Electronică, Telecomunicații şi 
Tehnologia Informației 
Prof.dr.ing. Rusu Corneliu 

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații şi Tehnologia 
Informației 

4 Inginerie mecanică şi  
Mecatronică 
Prof. dr.ing Filip Nicolae/ Prof. dr.ing 
Doîna Pasla 

Inginerie mecanică 
Mecatronică 
Robotică 

Facultatea de Mecanică 

5 Inginerie industrială și management 
Prof. dr.ing. Dorel Banabic/ Prof. 
dr.ing.ec.  Ioan Abrudan 

Inginerie industrială 
Inginerie și management 

Facultatea de Construcţii de 
Mașini 

6 Ingineria materialelor și a mediului 
Prof. dr.ing Lelia Ciontea 

Ingineria materialelor 
Ingineria mediului 

Facultatea de Ingineria 
Materialelor și a Mediului 

7 Construcţii și instalaţii 
Prof.dr.ing. Ioani Adrian 

Inginerie civilă și instalaţii Facultatea de Construcţii 

8 Arhitectura și urbanism 
Conf.dr.arh. Dana Vais 

Arhitectură Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism  
 

9 Ştiinţe aplicate 
Prof.dr.mat. Dorian Popa 

Matematică 
 

Departamentul de Matematică  

10 Ştiinţe umaniste 
Prof.dr. Achim George 

Filologie, Istorie și filosofie Facultatea de Litere (CUNB)  
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În conformitate cu Regulamentul intern (RI) de organizare a studiilor doctorale în UTCN, 

aprobat prin hotărârea Senatului nr.268/20.06.2014, Şcoala doctorală (SD), prin Consiliul şcolii 

doctorale (CSD), are următoarele atribuţii academice şi administrative în procesul de derulare a 

studiilor doctorale: 

- organizează admiterea la doctorat; 

- elaborează reglementările specifice şcolii doctorale respective; 

- propune acordarea sau revocarea calităţii de conducǎtor de doctorat în şcoala doctoralǎ 

respectivǎ; 

- propune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pentru afilierea conducǎtorilor de 

doctorat la școala doctorală, precum şi procedura de afiliere; 

- propune standarde şi aprobǎ afilierea şi încetarea afilierii la şcoala doctoralǎ a cadrelor 

didactice sau de cercetare care nu au calitatea de conducǎtor de doctorat şi care 

desfǎşoară activitǎţi didactice sau de cercetare în şcoala respectivǎ, inclusiv în calitate de 

membri ai comisiilor de îndrumare; 

- decide înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea 

conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale; 

- decide realocarea conducerii unui doctorat aflat în desfăşurare altui conducător de 

doctorat în condiţiile prevăzute de lege; 

- mediazǎ conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducǎtorii de doctorat; 

- avizează comisiile de doctorat; 

- întocmeşte şi propune conţinutul programelor de studii universitare de doctorat aprobat 

de CSUD; 

- stabileşte regimul drepturilor de proprietate intelectualǎ pentru teza de doctorat; 

- adoptǎ mǎsurile necesare pentru asigurarea calitǎţii studiilor universitare de doctorat, 

pentru buna desfǎşurare a evaluǎrilor periodice ale şcolii doctorale și conducătorilor de 

doctorat, pentru respectarea normelor de eticǎ şi deontologie şi pentru procesul extern de 

evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale. 

În şcolile doctorale din IOSUD-UTCN studiile universitare de doctorat se organizează în 

cadrul unor programe de doctorat. Înfiinţarea unui program de doctorat este propusă de către 

consiliul şcolii/şcolilor doctorale din care fac parte conducătorii de doctorat care propun 
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programul respectiv şi este aprobată de către CSUD. În şcolile doctorale din IOSUD-UTCN pot 

fi organizate: 

- programe de doctorat care funcţionează în cadrul unei singure şcoli doctorale; 

- programe de doctorat interdisciplinare organizate în comun de două sau mai multe şcoli 

doctorale din UTCN sau în cadrul unor colaborări interinstituţionale ale UTCN cu alte 

instituţii academice sau de cercetare din ţară sau străinătate; 

- programe de doctorat în cotutelă, organizate cf. lit. b) a prezentului articol şi având 

nominalizaţi instituţional conducătorii de doctorat care colaborează în formarea unui 

doctorand;  

- în colaborare cu organizaţii ale mediului socio-economic. 

3.1.4. Centre de cercetare afiliate şcolilor doctorale  

 Activitatea de cercetare din UTCN se desfaşoară în următoarele structuri de cercetare: 

centre de cercetare, laboratoare de cercetare şi  grupuri de cercetare. Numărul structurilor de 

cercetare afiliate fiecărei şcoli doctorale este prezentat în figura 2. 

 

Figura 2. Numărul structurilor de cercetare afiliate fiecărei şcoli doctorale. 

În anul 2010 au fost acreditate intern un număr de 89 de structuri de cercetare 

(http://research.utcluj.ro/îndex.php/acasa.html). Acreditarea a fost facută conform 

regulamentului propus de CNCSIS  în anul 2010. Structurile de cercetare aparţin de facultăţile 
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din UTCN, iar conform RI de organizare a studiilor doctorale din IOSUD-UTCN, Art.16, 

alin.(5), activitatea de cercetare din cadrul şcolii doctorale se integrează cu activitatea de 

cercetare din structurile de cercetare existente în UTCN. Centrele de cercetare afiliate fiecărei 

şcoli doctorale sunt  prezentate în Anexa 1. 

3.2.  Alocări financiare destinate Şcolilor doctorale 

3.2.1. Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente 

Pentru dotarea cu echipamente au fost utilizate în principal trei surse de finanţare: 

contractele de cercetare, venituri proprii şi fondurile structurale.  Sumele atrase din cele trei surse 

sunt prezentate în tabelul 2. Suma totală investită la nivelul UTCN pentru achiziţia de 

echipamente a fost de 42.022.591 lei. 

Tabelul 2. Sumele investite pentru dotarea cu echipamente de cercetare în perioada 2011-2016. 
An/Sursa de 
finanţare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cercetare 3.478.389 776.063 1.729.729 1.007.771 1.108.409 596.328 

Venituri 
proprii 

480.468 256.589 241.984 2.936.015 2.000.000 1.500.000 

Fonduri 
structurale 

16.192.698 1.709.511 4.127.453 0 2.992.329 888.855 

3.2.2. Cheltuieli din venituri proprii destinate activităţii de cercetare din IOSUD-UTCN 
Incepând cu anul 2013 UTCN a lansat, prin intermediul DMCDI,  competiţii  interne  pentru 

proiecte de cercetare  în vederea sprijinirii  colectivelor tinere de cercetare şi a doctoranzilor din 

UTCN în abordarea de teme noi în cadrul domeniilor prioritare de cercetare ale universitatii. 

Astfel, în anul 2013 au fost  lansate 7 proiecte in valoare de 208.000 lei, în 2014 au fost atribuite 

10 contracte de cercetare în valoare de 300.000 lei, în 2015 s-au atribuit 12 contracte în valoare 

de 462.169 lei, iar în 2016 au fost contractate 8 proiecte în valoare de 657.700 lei.  În total, în 

perioada 2013-2016 au fost finanţate un număr de 37 proiecte în valoare de 1.627.869 lei. 

Informaţii suplimentare cu privire la competiţia interna şi la proiectele caştigate pot fi gasite la 

adresa:  http://research.utcluj.ro/index.php/lansare-competitii-interne.html. 

3.2.3. Cheltuieli din venituri proprii pentru accesul la informaţie 

Biblioteca dispune de un spațiu total de peste 3000 m2, cu șase săli de lectură cu acces liber 

la raft, în suprafață de 2.200 m2, cu un număr de 680 de locuri (http://www.utcluj.ro/biblioteca/). 
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La Centrul de Nord Baia Mare se află în construcție o bibliotecă nouă care va aduce un plus de 

cca 200 locuri în săli de lectură cu o suprafață de 340 m2.	Cheltuielile din resurse propii pentru 

dezvoltarea fondului de carte sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 3. Sumele cheltuite din fodurile proprii ale UTCN pentru fondul de carte al bibliotecii.  
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonduri 
investite (lei) 

235.405 261.785 716.369 241.984 223.465 35.729 

Pentru accesul la baza de date ANELIS, UTCN a investit din venituri proprii suma de 

aproximativ 80.000 Euro/an pentru perioada 2011-2016. De asemenea, trebuie menţionat că 

IOSUD-UTCN a achiziţionat platforma Turnitin pentru depistarea similitudinilor (cu un numar 

nelimitat de licenţe) în valoare de 15.000 Euro. În prezent soft-ul este utilizat de către şcolile 

doctorale, iar în viitor va fi pus la dispoziţia conducătorilor de doctorat şi al doctoranzilor pentru 

controlul în timp real. 

3.3. Asigurarea cadrului normativ (regulamente și metodologii) 

În perioada 2012 -2015  IOSUD-UTCN a întreprins o serie de acţiuni de aliniere a studiilor 

doctorale din UTCN la rigorile şi cerințele Legii Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare 

(Legea 1/2011) şi ale Codului studiilor universitare de doctorat (HG Nr. 681 din 29 iunie 2011). 

Printre măsurile intreprinse o atenţie deosebită a fost acordată compatibilizării regulamentelor și 

metodologiilor din IOSUD-UTCN cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale și ale Codului 

studiilor universitare de doctorat. Lista actelor normative elaborate în perioada 2011-2016 este 

prezentată în tabelul 4.   

Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 268/20.06.2014 (RI) constitue actul normativ 

fundamental pentru organizarea și desfăşurarea studiilor doctorale în IOSUD-UTCN. Pe lângă 

prevederile Legii 1/2011 și ale HG Nr. 681/29.06.2011, regulamentul prevede o serie de măsuri 

specifice cu privire la organizarea IOSUD-UTCN, programul PUA și de cercetare, programele 

de doctorat etc. Alături de RI, un alt regulament deosebit de important este Regulamentul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  privind obţinerea atestatului de abilitare şi afilierea la o 

şcoală doctorală din IOSUD-UTCN, aprobat în şedinţa Senatului din 27.03.2015. Acest 

regulament reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de 

abilitare în IOSUD-UTCN. Pe lângă aceste regulamente au fost elaborate și o serie de 

metodologii și hotărâri de CA pentru reglementarea diferitelor aspecte ale activităţii IOSUD-
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UTCN. Regulamentele, metodologiile și hotararile în extenso din perioada 2011-2016 sunt 

prezentate în Anexa 2.  
Tabelul 4. Regulamentele, metodologiile și hotărâri aprobate în IOSUD UTCN în perioada 2011- 2016. 

Nr.Crt Hotarâri, Regulamente admitere doctorat, Metodologii și Ordine de 
Rector 

Nr. Hotărâri, Ordine de 
Rector 

1 Regulament instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor 
universitare de doctorat în UTCN Nr.268/20.06.2014 

2 Regulamentul UTCN privind obținerea atestatului de abilitare și afiliere la o 
Școală Doctorală din IOSUD-UTCN Nr.385/27.03.2015 

3 Regulamentul de admitere la studii universitare de doctorat în UTCN – 
Aplicabil în anul 2015 Nr.412/12.06.2015 

4 Regulamentul de admitere la studii universitare de doctorat în UTCN – 
Aplicabil în anul 2013 Nr.174/03.09.2013 

5 Regulamentul propiu al şcolilor doctorale din IOSUD- UTCN În curs de elaborare 
6 Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliului 

pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de la IOSUD - UTCN Nr.53/19.09.2012 

7 Metodologie de desfășurare a concursului pentru funcția de director al 
consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de la IOSUD-
UTCN 

În curs de aprobare pentru 
mandatul 2016-2020 

8 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.304/26.09.2014 
9 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.117/27.03.2013 

10 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.90/28.02.2013 
11 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.174/03.09.2013 
12 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.385/27.03.2015 
13 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.53/19.09.2012 
14 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.268/20.06.2014 
15 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.412/12.06.2015 
16 Hotărâre a Senatului Universitar Nr.402/24.04.2015 
17 Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.352/18.12.2014 
18 Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.23/16.02.2016 
19 Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.227/29.10.2013 
20 Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.440/06.10.2015 
21 Hotărârea Consiliului de Administrație Nr.225/22.10.2013 
22 Ordinul Rectorului Nr.573/14.01.2014 
23 Ordinul Rectorului Nr.528/12.11.2013 
24 Ordinul Rectorului Nr.527/12.11.2013 

4. RESURSA  UMANĂ ÎN IOSUD-UTCN 

4.1. Corpul conducătorilor de doctorat din UTCN 

La data de 30.06.2016 corpul conducătorilor de doctorat din IOSUD-UTCN era de 212 

Distribuiţia conducătorilor pe domeniile CNATDCU de doctorat este dată în tabelul 5, iar  

evoluţia numărului total de conducători de doctorat în perioada 2011- iunie 2016 este prezentată 

în figura 3. Raportat la anul de referinţă 2011, în perioada raportată, numărul conducătorilor de 

doctorat a crescut cu 12%  ca rezultat al măsurilor luate în IOSUD-UTCN pentru stimularea 
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abilitării. Lista nominală a conducătorilor de doctorat din IOSUD-UTCN la data de 30.06.2016 

este prezentată în Anexa 3, iar CV-urile conducătorilor sunt prezentate în Anexa 4. 

 

 
Figura 3. Evoluţia numarului conducătorilor de doctorat pentru perioada 2011-Iunie 2016. 

Tabelul 5. Distribuiţia conducătorilor pe domeniile CNATDCU de doctorat  

Nr.crt Domeniul fundamental de 
ierarhizare Domeniul de doctorat 

Nr. 
Conducatori 
de doctorat 

1 Științe umaniste și arte Arhitectură 4 

2 Științe umaniste și arte  Filosofie  3 

3 Științe umaniste și arte Filologie 5 

4 Științe inginerești  Calculatoare și tehnologia informației 13 

5 Științe inginerești Ingineria materialelor 13 

6 Științe inginerești Ingineria mediului 3 

7 Științe inginerești Ingineria sistemelor 12 

8 Științe inginerești Inginerie civilă și instalții 31 

9 Științe inginerești Inginerie electrică 34 

10 Științe inginerești Inginerie electronică, telecomunicații și 
tehnologii informaționale 

18 

11 Științe inginerești Inginerie industrială 22 

12 Științe inginerești Inginerie mecanică 34 

13 Științe inginerești Inginerie și management 12 

14 Matematică și Științe ale naturii Matematică 8 

 
Distribuţia pe vârste a conducătorilor de doctorat din 2016 este prezentată comparativ cu 

distribuţia din 2011 în figura 5 și, respectiv, figura 4. În primul rând trebuie remarcată ponderea 

mare a conducătorilor de doctorat care au vârsta peste 60 de ani (~62% în 2011 și 63% în 2016).  
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Figura 4. Distributia pe varste a conducatorilor 
de doctorat în Decembrie 2011. 

Figura 5.  Distributia pe varste a conducatorilor de 
doctorat în Iulie 2016. 

 

Tendinţa uşor crescătoare a conducătorilor de doctorat cu vârsta peste 65 de ani este 

cauzată de faptul că legea nu prevede o limită de pensionare pentru conducătorii de doctorat. 

Astfel, se produce un efect de stocare pentru această categorie de vârstă. Singura soluţie pentru a 

schimba distribuţia pe categorii de vârstă a conducătorilor de doctorat constă în stimularea 

tinerilor în acţiunea de abilitare. De exemplu, ca urmare a condiţionării ocupării postului de 

profesor Universitar de deţinerea atestatului de abilitare (Metodologia de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UTCN, Art. 29), s-a reușit o creştere a 

ponderii conducătorilor de doctorat sub 45 de ani de la 2,1 % în 2011 la 6,2 % în 2016.  

Gradul de îndeplinire a criteriilor CNATDCU pentru abilitare este un parametru relevant 

pentru a aprecia calitatea conducatorilor de doctorat. În figura 6 este arătat scorul mediu 

CNATDCU al şcolilor doctorale din IOSUD-UTCN, conform raportului de evaluare 

instituţională al UTCN.  Scorul mediu a fost calculat cu formula: 

𝑆 = #$%
$
&

, 

unde n este numărul de conducători cu vârstă de 65 de ani din şcoala respectivă, iar scorul 

individual al conducatorului “i”. Trebuie remarcat că nu se poate face o comparaţie directă între 

şcolile doctorale din cauza diferenţelor mari ale criteriilor CNATDCU între diferite domenii. 
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Figura 6. Gradul de îndeplinire a criteriilor CNATDCU în şcolile doctorale din IOSUD-UTCN  

4.2. Membrii CNATDCU 

În perioada 5.09.2012-10.06.2016, în conformitate cu Ordinul nr. 5644 din 5 septembrie 

2012 privind unele măsuri de organizare și funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în MO nr. 640/ 7.09.2012, continuat 

cu Ordinul Nr.3019 din 11.01.2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare, publicat în MO 30/15.01.2016, Universitatea Tehnică a avut un numar de 19 

reprezentanţi  în comisiile de specialitate CNATDCU, după cum urmează: 

- Fizica: 1 membru: Prof. Dr. Fiz. Culea Eugen 

- Matematica: 2 membri: Prof. Dr. Berinde Vasile, Prof. Dr. Ivan Mircea 

- Ştiintele pământului: 1 vicepreşedinte: Prof. Dr. ing. Damian Gheorghe Ştefan 

- Inginerie civilă și management: 2 membri: Prof. Dr. Ing. Iliescu Mihai, Prof. Dr. Ing. 

Ioani Adrian 

- Ingineria Materialelor : 2 membri: Prof. Dr. Ing. Ioan Vida-Simiti, Prof. Dr. Fiz. Petrişor 

Traian 
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- Inginerie Electrică: 2  membri:Prof. Dr. Ing. Munteanu Calin, Prof. Dr. Ing. Ţopa Vasile 

- Electronică, Telecomunicaţii, Nanotehnologie: 1 membru:Prof. Dr. Ing. Rusu Corneliu 

- Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor 3 membri: Prof. Dr. Ing. 

Miclea Liviu Cristian, Prof. Dr. Ing. Nedevschi Sergiu, Prof. Dr. Ing. Salomie Ioan 

- Inginerie Industrială și management: 1vicepreşedinte: Abrudan Ioan, 2 membri: Prof. Dr. 

Ing. Berce Petru, Prof. Dr. Ing. Popescu Sorin Gabriel 

- Inginerie mecanică, mecatronică, robotică : 2 membri: Prof. Dr. Ing. Burnete Nicolae, 

Prof. Dr. Ing. Negrean Liviu 

- Ingineria mediului: 1 vicepreşedinte:Prof. Dr. Ing. Rusu Tiberiu  

- Arhitectură și urbanism: 1 vicepreşedinte:Prof. Dr. Ing. Matei Adriana 

Începând cu 2016, în conformitate cu Ordinului 4106/10.06.2016, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 449 din 16 iunie 2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca este reprezentată de un număr de 17 persoane în diverse comisii de specialitate pentru 

mandatul 2016-2020, conform tabelului 6. 

Tabelul 6.  Lista membrilor CATDCU conform OM 4106/10.06.2016 
Nr. 
crt. Numele și Prenumele Comisia CNATDCU Calitatea 

1 Prof. Dr. Ing. Sorin Gabriel POPESCU Inginerie Industrială și Management Presedinte 
2 Prof. Dr. Ing. Petru BERCE Inginerie Industrială și Management Membru 
3 Prof. Dr. Ing. Mircea ANCAU Inginerie Industrială și Management Membru 
4 Prof. Dr. Ing. Nicolae BALC Inginerie Industrială și Management Membru 

5 Prof. Dr. Fiz. Traian PETRIŞOR Ingineria 
materialelor Vicepreşedinte 

6 Prof. Dr. Ing. Ionel CHICINAS Ingineria 
materialelor Membru 

7 Prof. Dr. Ing. Fiz. Coriolan TIUŞAN Fizica Membru 

8 Prof. Dr. Ing. Doina Liana PISLA Inginerie mecanică, mecatronică și 
robotică Membru 

9 Profesor em. dr. arh. Adriana MATEI Arhitectură și urbanism Vicepreşedinte 

10 Prof. Dr. Ing. Corneliu RUSU Electronică, telecomunicații și 
nanotehnologie Membru 

11 Prof. Dr. Sergiu NEDEVSCHI Calculatoare, tehnologia informației 
și Ingineria sistemelor Membru 

12 Prof. Dr. Ing. Liviu Cristian MICLEA Calculatoare, tehnologia informației 
și Ingineria sistemelor Membru 

13 Prof. Dr. Ing. Cosmin CHIOREAN Inginerie civilă și Management Membru 
14 Prof. Dr. Ing. Adrian Mircea IOANI Inginerie civilă și Management Membru 
15 Prof. Dr. Ing. Mihai NEDELCU Inginerie civilă și Management Membru 
16 Prof. Dr. Ing. Calin MUNTEANU Inginerie electrică Vicepreşedinte 
17 Prof. Dr. Ing. Lorand SZABO Inginerie electrică Membru 
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4.3. Abilitarea în UTCN 

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3121/2015 

privind aprobarea metodologiei, organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului 

de abilitare, IOSUD-UTCN a elaborat „Regulamentul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca  

privind obţinerea atestatului de abilitare şi afilierea la o şcoală doctorală din IOSUD-UTCN”, 

aprobat în şedinţa Senatului din 27.03.2015. Pentru a stimula abilitarea cadrelor didactice tinere, 

prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr 227/29.10.2013, taxa de abilitare a fost redusă cu 

25% pentru cadrele didactice din UTCN. De asemenea, a fost introdus în „Metodologia de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UTCN” Art.29, care  

condiţionează ocuparea postului de profesor Universitar în UTCN de deţinerea atestatului de 

abilitare. 

În tabelul 7 este prezentată situaţia pe domenii a abilitărilor din UTCN în perioada 2014-

2016. În această perioadă au avut loc un număr de 43 de abilitări din care 32 de abilitări au fost 

pentru cadrele didactice din UTCN. Este de remarcat ca numărul de conducători de doctorat care 

au obținut abilitarea în perioada 2014-iunie 2016 reprezintă aproximativ 15% din numărul total 

al conducătorilor de doctorat. 

Tabelul 7. Situația pe domenii a abilitărilor din UTCN pentru anul 2014-2016 
Domeniul Din UTCN Alte Universităţi 

Arhitectură 2  
Calculatoare și tehnologia informației 3 1 
Filologie -  
Filosofie -  
Ingineria materialelor - 1 
Ingineria mediului -  
Ingineria sistemelor 2  
Inginerie civilă 1  
Inginerie electrică 6 1 
Inginerie electronică, telecomunicații şi 
tehnologii informaţionale 6  

Inginerie Industrială 2  
Inginerie și management 3 5 
Înhgînerie mecanică 6  
Matematică 1 3 
TOTAL 32 11 
	

În figura 7 este prezentată distribuţia pe vârste a cadrelor didactice din UTCN abilitate în 

perioada 2014-iunie 2016. Peste 70% din numărul total de abilitări îl reprezintă cadrele didactice 

sub 50 de ani. De asemenea, trebuie remarcat că ponderea persoanelor abilitate cu vârstă sub 45 
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de ani este aproximativ 45%. Aceste date indică o tendinţă de întinerire a corpului conducătorilor 

de doctorat din UTCN. Lista nominală a cadrelor didactice din UTCN abilitate în perioada 2014-

iunie 2016 este prezentată în Anexa 5. 

 

 

 

 

Figura 7. Distribuţia pe vârste a 
cadrelor didactice din UTCN abilitate 
în perioada 2014-iunie 2016. 

 

 

4.4. Personal imlicat în activitatea de cercetare	în IOSUD UTCN 

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca există două categorii de personal care desfăşoară 

activităţi de cercetare: cadrele didactice şi cercetători angajaţi pe perioadă determinată sau 

nedeterminată. Cercetători pe perioadă nedeterminată sunt plătiţi din foduri proprii, iar cei pe 

perioadă determinată sunt majoritatea angajaţi pe proiecte de cercetare. Toate categoriile de 

personal de cercetare işi desfăşoară activitatea în centrele de cercetare acreditate din UTCN. 

Distribuţia pe ani a diferitelor categorii de personal de cercetare este dată în tabelul 8.	

Tabelul 8. Categorii de personal imolicate în activitatea de cercetare în IOSUD UTCN \. 

Funcţia 
2011 şoar2012 2013 2014 2015 

Nr. 
 
 

%  
UTCN Nr. % 

UTCN Nr. % 
UTCN Nr. % 

UTCN Nr. % 
UTCN 

Profesor 168  20,51% 181 16.64% 189 18.12% 179 17.29% 168 17.70% 
Conferenţiar 133  16,24% 189 17.37% 197 18.89% 205 19.81% 203 21.39% 
Şef lucrări 174  21,25% 284 26.10% 315 30.20% 324 31.30% 319 33.61% 
Așistent 240  29,30% 294 27.02% 242 23.20% 226 21.84% 211 22.23% 
Preparator 52  6,35% 48 4.41% 38 3.64% 33 3.19% 0 0.00% 
Total CD 767  93,65% 996 91.54% 981 94.06% 967 93.43% 901 94.94% 
Cercetător 52  6,35% 92 8.46% 62 5.94% 68 6.57% 48 5.06% 

TOTAL 819  100% 1.088 100% 1.043 100% 1.035 100% 949 100% 
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Evoluţia în perioada 2012-2015 a personalului implicat în activitatea de cercetare este 

prezentată în figura 8. Se remarcă o bună stabilitate numerică a diferitelor categorii de personal.  

 

 
Figura 8. Evoluţia în perioada 2012-2015 a personalului implicat în activitatea de cercetare. 

5.    ADMITEREA LA DOCTORAT. DERULAREA STAGIULUI DE DOCTORAT 

5.1 Admiterea la doctorat și înmatricularea studenţilor 

În IOSUD-UTCN admiterea la studiile universitare de doctorat se desfaşoară în şcolile 

doctorale în conformitate cu Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în 

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca aprobat de către Senatul UTCN și în limita granturilor de 

doctorat alocate MENCS Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Distribuirea granturilor către 

şcolile doctorale se face în baza unei metodologii care ţine cont de criteriile de performanţă ale 

conducătorilor de doctorat din şcoala respectivă, după cum urmează:  

• Gradul de îndeplinire a condiţiei de maxim 8 doctoranzi pe conducător-condiţie 

eliminatorie;  

• Dovada capacităţii de implicare a doctoranzilor în proiecte de cercetare naţionale şi 

internaţionale -30 pct.; 

• Existenţa unor acorduri de cotutelă cu universităţi din străinătate -10 pct.; 

• Doctorate în colaborare cu mediul socio-economic -20 pct.;  
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• Rata de finalizare a doctoratului în ultimii trei ani definită ca şi raportul dintre 

numărul doctoranzilor înscrişi la numărul doctoranzilor finalizaţi -10 pct.; 

• Numărul mediu de articole ISI pe doctorand din ultimii trei ani 1≥  -20 pct. ;  

• Numărul mediu de articole în reviste BDI pe doctorand din ultimii trei ani 1≥  -10 

pct. 

Îndiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puţin două probe: 

a) un interviu în cadrul căruia se analizează nivelul de pregătire şi preocupările 

ştiinţifice/profesionale ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă 

pentru teza de doctorat; 

b)  un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională 

susţinut în cadrul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare al UTCN.  

 În vederea asigurării unui proces transparent de înscriere și selecție a studenților doctoranzi, 

toate informațiile cu privire la admitere sunt postate pe site-ul UTCN 

(http://www.utcluj.ro/admitere/doctorat/).  Situaţia studenţilor admiși în perioada 2012-2015 este 

prezentată în figura 9. Începând cu anul 2014 a apărut categoria de granturi cu frecvenţă redusă 

fără bursă. 

 
Figura 9. Categoriile de studenţi doctoranzi admiși în UTCN în perioada 2012-2015. 
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Distribuirea studenţilor admiși pe domeniile CNATDCU din IOSUD-UTCN este 
prezentată în figura 10. 

 
Figura 10. Distribuirea studenţilor admiși pe domeniile CNATDCU din IOSUD-UTCN. 

5.2. Derularea stagiului de doctorat  

Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani. Din motive temeinice, în 

condiţiile stabilite, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea 

SU, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. Ciclul de studii 

universitare de doctorat are două componente obligatorii:  

a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA), în cadrul şcolii 
doctorale; 

b) Programul individual de cercetare ştiinţifică. 

În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-

doctorand participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-

4 discipline de studii universitare de doctorat. Aceste discipline se aleg în aşa fel încât toate să fie 

oferite în primul an al stagiului de doctorat, iar durata cumulată a programului de pregătire bazat 

pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni. Disciplinele din programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate al unui student-doctorand sunt convenite şi propuse de 
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conducătorul de doctorat împreună cu studentul-doctorand şi aprobate de consiliul şcolii 

doctorale.  

În primele 6 luni de la semnarea contractului de studii doctorandul trebuie să prezinte 

proiectul de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat. Tema proiectului de 

cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se 

corelează cu programul de pregătire universitară avansată, programele şi politicile instituţionale 

ale universităţii. Proiectul de cercetare trebuie să conţină obiectivul general şi obiectivele 

specifice ale tezei de doctorat, metodologia cercetării, evaluarea riscului şi soluţii alternative, 

calendarul estimativ al activităţilor de cercetare (diagrama Gantt a proiectului) etc. 

Sustenabilitatea ştiinţificǎ şi fînanciară a proiectului este o condiţie obligatorie. 

Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în 

cadrul programului de cercetare ştiinţifică 5 expuneri orale (Rapoarte de cercetare) în faţa 

conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare:  

a) în anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă proiectul de 

cercetare ştiinţifică (sem I) şi un raport de cercetare (sem II).  

b) în anul II studentul-doctorand prezintă două rapoarte de progres cu privire la activitatea 

de cercetarea ştiinţifică, iar în anul III (sem I) un raport de progres. 

Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand este îndrumat/susţinut şi de o 

comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din UTCN, care au titlul 

de doctor şi cel puţin funcţia de şef de lucrări, lector universitar sau de cercetător ştiinţific gradul 

III şi care au competenţe în tematica tezei. Rolul principal al comisiei de doctorat este de a 

îndruma studentul-doctorand pe parcursul desfǎşurǎrii programului de doctorat în vederea 

elaborǎrii tezei de doctorat. Comisia de îndrumare se reuneşte cel puţin o dată la 6 luni la 

solicitarea studentului-doctorand. Studentul-doctorand are obligaţia de a informa comisia cu 

privire la motivele pentru care solicitǎ întrunirea comisiei şi sǎ pregǎteascǎ un scurt raport cu 

rezultatele obţinute de la ultima reuniune. Comisia de îndrumare are următoarele obligaţii:  

a)  sǎ analizeze proiectul de cercetare al studentului-doctorand şi sǎ se asigure cǎ existǎ 

toate condiţiile pentru realizarea lui în 3 ani;  

b)  sǎ sprijine accesul studentului-doctorand la infrastructura de cercetare necesarǎ pentru 

realizarea programului de cercetare; 
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c)  sǎ promoveze vizibilitatea naţionalǎ şi internaţionalǎ a studentului-doctorand prin 

publicarea de articole şi participarea la conferinţe şi congrese din domeniul tezei; 

d)  sǎ monitorizeze îndeplinirea de cǎtre doctorand a indicatorilor de performanţǎ stabiliţi 

la nivelul școlii doctorale în vederea acordǎrii titlului de doctor; 

e)  sǎ sprijine studentul doctorand, începând de la sfârşitul anului doi, sǎ-şi pregǎteascǎ 

cariera profesionalǎ; 

f)  sǎ supervizeze scrierea tezei de doctorat şi sǎ contribuie prin sugestii şi comentarii la 

ridicarea nivelului ei; 

g)  sǎ participe la susţinerea rapoartelor de progres, la susţinerea tezei în 

departament/colectiv, precum şi la susţinerea publicǎ. 

5.3. Susținerea publică a tezei de doctorat 

Până în Aprilie 2016 susţinerea publică a tezelor de doctorat în IOSUD-UTCN s-a facut în 

conformitate cu prevedeile Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea 

studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 268/20.06.2014, 

articolele 49, 50,51,52, 53, 56. Procedura de sustinere avea două etape principale: sustinerea în 

comisia de îndrumare şi susţinerea publică. Opisul documentelor pentru procedura de susţinere 

sunt accesibile la adresa (http://www.utcluj.ro/scoala-doctorala/informatii_doctoranzi/). 

Din Aprilie 2016, odata cu apariţia HG 134/2016  şi  OMENCS 3482/24.03.2016, 

sustinerea publică se face conform vademecum-ului prezentat în Anexa 6.   

5.4 Credite de studii transferabile  

 Pe parcursul stagiului de doctorat studentul-doctorand poate acumula 180 credite 

transferabile (cst), dupa cum urmează: 

• Numărul de credite de studii transferabile (cst) acumulate de studentul-doctorand 

pe perioada  programului PPUA este de 30. 

• Pentru proiectul de cercetare ştiinţifică şi pentru fiecare Raport de cercetare 

ştiinţifică studentul-doctorand acumulează câte 30 cst. 

• Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor 

stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, pot fi  

echivalate cu cele din PPUA. Echivalarea este propusă de către conducătorul de 

doctorat şi se aprobă de consiliul școlii doctorale 
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6. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ  

6.1. Proiecte POSDRU pentru burse doctorale 

În perioada 2011-2016 în ISUD-UTCN au fost derulate 4 proiecte POSDRU pentru susţinerea 
studenţilor doctoranzi. În aceste proiecte au fost finanţaţi un număr de 703 doctoranzi, iar suma 
totală atrasă a fost de 66.676.872 lei. Principalii indicatori și indicatorii de rezultat ai proiectelor 
derulate în perioada raportată sunt prezentaţi în tabelul 9. 

Tabelul 9.Indicatorii proiectelor POSDRU derulate în IOSUD-UTCN în perioada 2011-2016 
Îndicatori/Proiect 
POSDRU 

PRODOC SIDOC QDOC PARTING TOTAL 

ID 7676 60078 78534 137516 - 

Valoare totală proiect 14.771.992 20.936.700 18.269.001 12.699.179 66.676.872 
Achiziţii din cheltuieli FEDR 1.202.867 1.769.151 892.651 594.689 4.459.358 

Perioada de implementare 01.10.2008-
30.09.2011 

01.03.2010-
28.02.2013 

01.10.2010-
30.09.2013 

08.04.2014-
15.12.2015 

- 

Numărul de doctoranzi sprijiniţi 163 190 220 130* 703 
Numărul de şcoli doctorale 
asistate fînanciar-programe 
doctorale 

1** 1** 1** 10 
 

- 

Numarul doctoranzilor sprijiniţi 
care au obţinut titlul de doctor 160 177 178 64 579 

Numărul de lucrări ştiinţifice 
prezentate -doctoranzi 311 264 399 176 1150 

Numărul de lucrări ştiinţifice 
publicate  -doctoranzi 418 585 637 179 1819 

* Grupul ţinată a fost format din 50 de studenţi. **Până la data de 1.10.2014 exista o singură şcoală doctorală 

De asemenea, în perioada raportată, IOSUD-UTCN a fost partener în două proiecte 

coordonate de către Universitatea “Politehnica” Timişoara și de către Universitatea 

“Transilvania” din Braşov prezentate în tabelul 10. 

Tabelul 10. Lista proiectelor doctorale POSDRU în care IOSUD-UTCN a avut calitatea de partener. 

Proiect Responsabil IOSUD-
UTCN 

Nr. 
studenți 

Teze 
finalizate Valoare (lei) 

POSDRU/159/1.5/S/137070 
ATRACTING 

Prof.dr.ing. Ionel 
Chicinaș 25 10 1179300 

POSDRU/159/1.5/S/134378 Prof.dr.ing. Marius 
Roman 10 6 687937 

6.2. Burse din fonduri private 

Deschiderea programelor de doctorat spre mediul economic reprezintă un obiectiv important 

în strategia de dezvoltare a IOSUD-UTCN pentru perioada 2012-2014. Pentru a stimula 

adaptarea studiilor doctorale la  necesitatile operatorilor socio-economici, în RI de organizare a 
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studiilor doctorale este prevazuta posibilitatea de a organiza programe de doctorat în colaborare 

cu mediul economic, Art.22, alin. (2). Pentru a asigura un cadru intituţional de colaborare,  

UTCN a semnat, pentru perioada raportată, convenţii cadru de colaborare cu agenţii industriali  

concretizate prin contracte de cercetare în valoare de 7.607.150 lei. Ca urmare a conventiilor 

cadru şi a contractelor de cercetare cu agenţii industriali în perioada 2012-2016 au beneficiat de 

burse doctorale un numar de 10 doctoranzi. Lista companiilor, precum şi informaţii cu privire la 

burse  sunt prezentate în tabelul 11. 

Tabelul 11. Lista burselor din foduri private derulate în perioada 2011-Iunie 2016. 
Nr.crt 

 
Compania, fundaţia Beneficiarbursă Perioada Valoarea 

Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare 
1 SIEMENS MáthéKoppány 2013 - 2016 60.000 Eur 

Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 
2 Infineon Technologies 

Romania 
Anamaria OROS 2011-2015 confidential 

3 Infineon Technologies 
Romania 

Ingrid KOVACS 2014-2017 confidential 

4 Infineon Technologies 
Romania 

Cosmin PLEŞA 2016-2019 confidential 

5 Infineon Technologies 
Romania 

Cristian RĂDUCAN 2016-2019 confidential 

6 Silansys 
Semiconductor 

Iulian CÂMPANU 2012-2016 confidential 

7 Silansys 
Semiconductor 

Tomina SĂLĂJAN 2014-2017 confidential 

8 Silicon Systems 
Transylvania 

Paul MARTARI 2014-2017 confidential 

9 Silicon Systems 
Transylvania 

Istvan KOVACS 2011-2015 confidential 

Școala Doctorală de Ingineria Materialelor și a Mediului 
10 SC. Guhring SRL  Drd.ing. Horea Florin Chicinaş 3 ani confidenţial 

 
6.3. Valoarea contractelor de cercetare 

O resursă importantă pentru susţinerea programelor de studii doctorale o constitue  

contractele de cercetare. In contextul studiilor doctorale, rolul contractele de cercetare constă în 

dezvoltarea infrastructurii de cercetare din centrele de cercetare afiliate scolilor doctorale, 

integrarea studenţilor doctoranzi în colectivele de realizare a proiectelor şi nu în ultimul rand 

angajarea doctoranzilor în contractele de cercetare pe post de asistent de cercetare, asa cum 

prevede HG 681/2011. Mai mult, o serie de proiecte, ca de exemplu proiectele TE, PCE, PCCA 

si PCCE, impun introducerea în echipa de realizare a proiectului a studenţilor doctoranzi.   
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Distribuţia pe facultăţi- şcoli doctorale şi pe ani a sumelor atrase din cercetare în perioada 

2012-2015 este dată în tabelul 12. Suma totală atrasă de UTCN în această perioadă este de 

81.800.246 lei. Această sumă a fost atrasă în principal din trei tipuri de proiecte: proiecte 

naţionale, contracte externe şi contracte cu firme. Distribuţia pe ani şi raportul între diferitele 

tipuri de proiecte este arătat în figura 11. 

Tabelul 12. Distribuţia fondurilor atrase din cercetare în perioada 2012-2015. 

 
 

 

 
Figura 11. Distribuţia fondurilor pe ani şi tipuri de proiecte. 
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6.4. Taxe de scolarizare  

Taxele pentru doctoranzii români și UE aferente activităţii de doctorat sunt prezentate în 

tabelul 13. Satabilirea teaxelor s-a făcut în conformitate cu regulamentele de taxe aprobate de 

către Senatul  UTCN pentru perioada respectivă. Regulamentele pot fi accesate la următoarele 

adrese: 

http://www.utcluj.ro/media/decisions/2013/03/12/taxe_2012_2013.pdf, 

http://www.utcluj.ro/media/page_document/157/TAXE_2013-

2014_1.pdfhttp://www.utcluj.ro/media/documents/2014/TAXE_2014-2015.pdf , 

http://www.utcluj.ro/media/page_document/157/taxe_2015_2016.pdf 

Trebuie menţionat că prin regulamentul de taxe, UTCN a avut o politică de sprijinire, din 

resurse propii, a doctoranzilor angajaţi ai UTCN. 

Tabelul 13. Valaoarea taxelor în Euro pentru doctoranzii români și UE. Valoarea taxei de admitere este 
în lei. 

Tipul taxei Categorii de 
doctoranzi 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taxă admitere  
Persoane din 
UTCN 75  75  75  75  75  

Ceilalți candidați 150  150  150  150  150  

Taxă anuală de 
școlarizare 

Doctoranzi cu 
taxă 500  2000  2000  1000  1000  

Doctoranzi 
angajați UTCN  500  500  500  500  

Taxă susținere 
teză doctorat  

Doctoranzi cu 
taxă 1000  2000  1000  1000  1000  

Taxă susținere 
teză doctorat în 
afara perioadei 
de finanțare 

Doctoranzi din 
UTCN 500  1000  500  800  800  

Doctoranzi din 
alte universități 750  1500  500  800  800  

Ceilalţi 
doctoranzi 1000  2000  1000  1000  1000  

Taxă pentru 
depășirea 
perioadei de 
finanțare  

Doctoranzi cu 
finanțare de la 
buget 

500  500  200  200  200  

Taxă susținere 
teză abilitare 

Angajați UTCN - - - 900  900  
Din alte 
universități - - - 1200  1200  

Valoarea diferitelor taxe pentru studenţii străini pe cont propiu valutar (CPV) este prezentată 

în tabelul 14. Nivelul taxelor a fost stabilit în conformitate cu OM Nr.29/29.08.2009. 
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Tabelul 14.  Valaoarea taxelor în Euro pentru studenţii straini CPV pentru perioada 2011-2016.  

Tipul Taxei Domeniu 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taxă admitere 
Învățământ tehnic 290 290 290 290 100 

Arhitectură 370 370 370 370 100 
Socio-uman - 240 240 240 100 

Taxă/ lună 
Învățământ tehnic 290 290 350 350 350 

Arhitectură 370 370 400 400 400 
Socio-uman - 240 240 240 240 

Taxă susținere 
teză doctorat 

Învățământ tehnic 540 1000 1000 1000 1000 
Arhitectură 700 1500 1500 1500 1500 
Socio-uman - 440 440 440 440 

7.    REZULTATELE  ACTIVITĂŢII  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

7.1 Teze de doctorat susţinute  

  Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare  de 

doctorat (Art.53 alin.3)   din  IOSUD-UTCN  prevede asumarea și respectarea standardelor 

minimale CNATDCU  de performanță pentru susținerea publică a tezei de doctorat. In 

conformitate cu RI acordare calificativelor se face în funcţie de gradul de îndeplinire a 

standerdelor minimale CNATDCU, dupa cum urmeză: (i) tezele care îndeplinesc la limită 

satadardele CNATDCU obţin calificativul „ Bine” sau „Satisfăcător”, în funcţie de conţinutul 

tezei; (ii)  calificativul „Foarte bine” se acordă tezelor  care depaşesc cu mai mult de 25% 

criteriile minimale, iar obţinerea calificativului „ Excelent” presupune publicarea unui articol ISI  

cu rezultatele din teză. 

În perioada 2011-iunie 2016 au fost susţinute 917 teze de doctorat. Toate tezele susţinute în 

această perioadă au fost confirmate de CNATDCU. Distribuţia pe domenii și ani a titlurilor de 

doctor obţinute este prezentată în tabelul 15. Lista completă a tezelor de doctorat susținute 

public, cu titluri de doctor confirmate este prezentată în Anexa 7  în funcţie de sursa de finanţare.	

Trebuie notat ca	numărul de teze finalizate depinde de finanţare. Astfel, aşa cum se poate vedea 

din figura 12, numărul de teze finalizate cu finantare POSDRU este considerabil mai mare decât 

cel finanţat din granturi MENCS. Principala explicaţie a acestui fapt rezidă în lipsa indicatorilor 

de realizare pentru granturile MENCS.  
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Tabelul 15. Distribuţia pe domenii și ani a titlurilor de doctor obţinute in perioada 2011-Iunie 2016. 

Domeniul CNATDCU  2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Inginerie industrială 40 41 20 22 20 1 144 
Inginerie mecanică 34 24 27 13 6 5 109 
Inginerie și management 22 11 20 18 11 -  82 
Ingineria materialelor 25 21 8 8 8  - 70 
Ingineria mediului     4 6 6 1 17 
Inginerie electronică și 
telecomunicaţii 33 24 10 9 8 1 85 

Ingineria sistemelor 19 20 14 4 11  - 68 
Calculatoare și tehnologia 
informaţiei 8 8 7 6 11 2 42 

Inginerie electrică 23 33 24 25 8 5 118 
Inginerie civilă 22 48 27 22 33 3 155 
Arhitectură     4 6 17   27 

 
 

226 230 165 139 139 18 917 

 

 

 
Figura 12. Teze de doctorat susținute public, confirmate de CNATDCU în perioada 2011-2016 în funcţie 
de sursa de finanţare. 
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7.2.  Lucrări ştiinţifice publicate 

Diseminarea rezultatelor cercetării din cadru programului de cercetare ştiinţifica, în 

vederea îndeplinirii standardelor CNATDCU,  reprezintă o preocupare permanentă atât a 

conducatorilor de doctorat cât şi al docoranzilor. Activitatea de diseminare a studenţilor 

doctoranzi este sprijinită de către IUSUD-UTCN prin diverse mijloace, ca de exemplu: sprijin 

financiar pentru participarea la conferinţe/congrese naţionale şi internaţionale, asistenta tehnica 

şi financiară pentru brevetare şi transfer tehnologic, premierea activităţii de publicare a tinerilor 

din UTCN (inclusiv doctoranzii), etc. De asemenea, pentru a susţine activitatea de diseminare 

UTCN susţine, din fonduri proprii, editarea următoarelor  reviste cotate ISI si B+: 

Revistele recunoscute ISI:  

1. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences   Factor de impact  2015  0,73 
(http://www.ubm.ro/sites/CJEES/ ) 

2. Carpathian Journal of Mathematics – Factor de impact 2015  0.792 

Revistele recunoscute B+:  

1. Creative Mathematics  

2. Buletin Ştiinţific. Seria C: Fascicola Mecanică. Tribologie. Tehnologia construcţiilor de  
maşini  

3. Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering .  

4. Acta Electrotehnica  

5. Acta Technica Napocensis Section: Civil Engineering and Architecture  

6. Acta Technica Napocensis Series: Applied Mathematics and Mechanics  

7. Acta Technica Napocensis-Electronics and Telecommunications  

8. Annals of The Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. Approximation and 
Convexity  

9. Automation Computers Applied Mathematics  

10. Electromotion  

11. Revista Romană de Interacțiune Om – Calculator 
 

Măsurile luate de către IOSU-UTCN pentru stimularea activităţii de diseminare s-au 

concretizat prin  publicarea, pentru tezele susţinute  in perioada raportată, a unui număr 4944 de 
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articole (ISI, BDI, B+, etc.), din care 809 de articole in reviste cotate ISI. Numarul mediu de 

articole publicate pe teza este de 5,4. Evoluţia anuală a lucrărilor ISI publicate de către 

conducătorii de doctorat şi/sau doctoranzi este prezentată în figura 13, iar lista completă a lor 

este dată în Anexa 8.		Lista totala a publicaţiilor (ISI, BDI, B+, etc.) publicate de către doctoranzi  

este dată în Anexa 9.	 Analiza scientometrică completă a articolelor publicate de către doctoranzi 

va fi posibilă în viitor odată cu implementarea unui sistem informatic performant care va permite 

urmărirea administrativă şi academică a activităţilor din cadrul IOSUD-UTCN.   

 
Figura 13. Lista lucrărilor ISI publicate de către conducătorii de doctorat şi/sau doctoranzi .   

7.3. Cărţi publicate în edituri naţionale şi internaţionale. 	

Un capitolul important al activităţi de diseminare constă în publicarea de cărţi. UTCN 

sprijină  logistic această activitate prin editura proprie UTPRESS , acreditata CNCSIS. 

(http://biblioteca.utcluj.ro/prezentare-editura.html). În perioada 2011-2016 conducătorii de 

doctorat au publicat un numar de 177 de cărţi,  din care 74 de cărţi sau capitole de cărţi în edituri 

internaţionale de prestigiu, ca de exemplu: Springer, Cambridge Scholars, Routlendge London, 

De Gruyter, etc. Lista totala a carţilor publicate este prezentată în Anexa 10.  Distribuţia 

numărului de cărţi pe şcolile doctorale este prezentată in figura 14.   

7.4. Brevete depuse/acordate  

Pentru a creşte potenţialul de integrare a studiilor doctorale cu mediul socio-economic 

IOSUD-UTCN, prin şcolile doctorale şi serviciile de specialitate din UTCN,   promoveză şi 

susţine activitatea de  brevetare a studenţilor doctoranzi. Astfel, Centrul pentru Transfer 
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Tehnologic si de Cunostinte (CTTC) (http://research.utcluj.ro/index.php/cpacs-168.html) oferă 

consultaţii studenţilor doctoranzi cu privire la redactarea brevetelor şi  la dreptul de propietate 

intelectuală. Trebuie menţionat ca taxele de brevetare sunt susţinute de către UTCN . În perioada 

2011-2015 au fost depuse/acordate un număr de 41 de brevete. Lista completă a brevetelor  este 

dată în  Anexa 11, iar distribuţia lor pe şcolile  doctorale este prezentată în figura 14. 

 
Figura 14.  Distribuţia pe şcolile doctorale a numărul de bevete şi cărţi publicate. 

8. INTERNAŢIONALIZAREA STUDIILOR DOCTORALE 

8.1. Doctorate în cotutelă 

În perioada raportată în IOSUD-UTCN s-au derulat un număr de 31 de doctorate în cotutelă 

dintre care au fost finalizate 23. În cazul convenţiilor cu universităţi din UE doctoranzii care au 

susţinut teza au primit dublă diploma. Fiecare universitate a acordat titlul de doctor în domeniul 

în care a fost înscris doctorandul în universitatea respectivă. Lista doctoranzilor care au urmat 

programe de doctorat în cotutelă este prezentată în Anexa 12. 

8.2. Proiecte internaţionale de cercetare  

Strategia cercetării din UTCN prevede o implicare activă a studenţilor doctoranzi în 

contractele de cercetare. În RI de organizare a studiilor doctorale Art.58, alin.2(i), este prevăzut 

dreptul doctorandului să lucreze în echipe de cercetare din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-
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Napoca sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau 

parteneriate instituţionale cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În perioada 2011-2016 în 

UTCN s-au derulat în principal trei tipuri de contracte de cercetare cu implicarea studenţilor 

doctoranzi: contracte de cercetare din FP7 și ORIZONT 2020,  SEE-fonduri Norvegiene si 

proiecte externe cu terţi. Valoarea totală a proiectelor externe a fost de 28.808.912 lei. Lista 

completă a proiectelor internaţionale și a numărului de doctoranzi este prezentată în Anexa 13. 

Numărul de studenţi implicaţi şi suma atrasă în fiecare tip de proiect sunt date în tabelul 16. 

Tabelul 16. Implicarea doctoranzilor în proiectele de cercetare internaţională 
Tipul proiectului Număr de proiecte Valoare totală 

(Lei) 
Număr de studenţi 

implicaţi 

FP7, Horizont 2020 18 21.574.425 33 

SEE 2 5.326.307 8 

Contracte externe cu 
terţi 

20 1.908.179 11 

Total 40 28.808.912 52 

8.3. Internship-uri internaţionale 

În perioada 2011-2016 doctoranzii din IOSUD-UTCN au beneficiat de 181 de mobilităţi 

externe însumând 836 de luni. Distribuţia pe ani a numărului de mobilităţi externe și a numărului 

de luni de mobilitate este prezentată în figura 15.  

Majoritatea mobilităţilor au fost finanţate din fondurile proiectelor doctoarale POSDRU. 

Absenţa mobilităţilor în 2013 este datorată faptului că în perioada 2012-2013 nu au existat la 

nivel naţional proiecte de doctorat POSDRU. În această perioadă IOSUD-UTCN a finanţat doar 

mobilităţile interne. Lista nominală a doctoranzilor care au efectuat mobilităţi în perioada 2011-

2016, universitatea și perioada în care a efectuat mobilitatea este prezentată în Anexa 14. 

Distribuţia geografică a mobilităţilor este reprezentată în figura 16. Este de remarcat că 

mobilităţile efectuate au acoperit majoritatea ţărilor din UE.  

 



41	
	

 

 

 

 

 

Figura15. Distribuţia pe ani a 
numărului de mobilităţi și a 
lunilor de mobilitate pentru 
perioada 2011-2015. 

 

 
Figura 16. Distribuţia geografică a mobilităţilor 
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8.4. Acorduri de colaborare internaţionale 

Internaţionalizarea este una dintre direcţiile prioritare ale strategiei de dezvoltare a UTCN 

pentru perioada 2012-2016, colaborarea internaţională în domeniul studiilor doctorale 

reprezintând o preocupare permanentă a IOSUD-UTCN. Principalele direcţii de acţiune pentru 

realizarea acestui deziderat constau în: promovarea de acorduri bilaterale de colaborare ştiintifică 

cu universităţi şi/sau institute de cercetare din Europa, realizarea de teze în cotutelă cu 

universităţi din străinătate, atragerea de doctoranzi străini, precum și participarea la programele 

europene de doctorat. Astfel, în perioada raportată au fost active 159 acorduri de colaborare 

ştiinţifică în care au fost implicaţi conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi din UTCN. 

Lista acordurilor este prezentată în Anexa 15, iar distribuţia geografică a lor este aratată în figura 

17.  

 
Figura 17. Distribuţia geografică a acordurilor de colaborare universitară active pe perioada raportată. 

În perioada 2012- 2015 UTCN a făcut parte din programul pentru doctorat european PCAM 

(http://www.pcam-doctorate.eu) pentru doctorat european în domeniul fizicii și chimiei 

materialelor avansate. Programul prevedea un stagiu obligatoriu de minimum 6 luni în alte 

universităţi (exceptând universitatea de origine) cu participarea la cursuri oferite de către 

universităţile din program.  
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8.5. Doctoranzi straini  

În perioada 2011-2016 au fost înmatriculaţi la şcolile doctorale din IOSU-UTCN  un 

numar de 17 doctoranzi străini: 11 din UE şi 6 din afara UE.  Principalele forme de finanţare a 

studiilor doctorale au fost: cont propiu valutar (CPV), fracvenţă cont propiu lei (CPL), frecvenţă 

fără bursă (FFB) şi Bursa Marie Curie (BMC). Lista nominală a sudenţilor şi situaţia lor şcolară 

este dată în tabelul 17. 

 
Tabelul 17. Lista doctoranzilor străini în perioada 2011-2016. 

Nr.
crt. Domeniu Conducator Doctorand 

Data 
înmatricula

rii 

Forma de 
finanţare Tara UE / non 

UE 

1.  Inginerie 
Industrială Abrudan Ioan Ciupe Ioan 

Daniel 02.08.2004 CPV Australia non UE 

2.  Inginerie 
civilă 

Andreica 
Horia Aurel Mayer Zsombor 25.07.2006 CPV Austria UE 

3.  Inginerie 
electrică Rafiroiu Dan Li Yan 01.10.2009 BMC China non UE 

4.  Inginerie 
electrică Rafiroiu Dan Nallamothu 

Rajeev Kumar 01.10.2009 BMC India non UE 

5.  Inginerie și 
management Brad Stelian Zagos Andreas 01.10.2010 CPL Germania UE 

6.  Inginerie 
Industrială Berce Petru Sohaib Khlil 

Ibrahim 01.10.2011 CPV Irak non UE 

7.  Inginerie 
civilă 

Mircea Călin 
Grigore Radu Salha Riyadh 01.10.2012 CPV Siria non UE 

8.  Inginerie și 
management Brad Stelian Hoch Nino 

Bernd 01.10.2013 CPL Germania UE 

9.  Inginerie 
electrică 

Munteanu 
Radu 

Peleskei 
Claudius Anton 01.10.2013 CPL Germania UE 

10.  Inginerie 
Industrială 

Bâlc Nicolae 
Octavian Kessler Julia 01.10.2014 CPL Germania UE 

11.  Inginerie 
Industrială 

Popa Marcel 
Sabin 

Hormann Bernd 
Otto 01.10.2014 CPL Germania UE 

12.  Inginerie și 
management Brad Stelian 

Oboroceanu 
(Sabou) Anda 
Mădălîna 

01.10.2014 FFB  Germania UE 

13.  Inginerie 
electrică 

Biro Karoly 
Agoston 

Dziechciarz 
Arkadiusz 
Grzegorz 

01.10.2014 FFB Polonia UE 

14.  Ingineria 
materialelor 

Ciontea Lelia 
Maria 

Vannozzi 
Angelo 01.10.2014 FFB Italia UE 

15.  Ingineria 
materialelor 

Petrișor 
Traian 

Celentano 
Giuseppe 01.10.2014 FFB Italia UE 

16.  Inginerie 
Industrială 

POPA Marcel 
Sabin Ozden Rauf 28.09.2015 FFB Germania UE 

17.  Matematică RASA Ioan 
Nasaireh Y. 
Fadel Yousef 
Salamen 

28.09.2015 CPV Iordania non UE 
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9. CONCLUZII 

Prin apariţia Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011) și a Codului studiilor universitare 

de doctorat (HG 681/2011), anul 2011 a reprezentat o schimbare de paradigmă în desfăşurarea și 

organizarea studiilor universitare de doctorat, motiv pentru care prezentul raport analizează 

evoluţia  studiilor  universitare de doctorat în IOSUD-UTCN în perioada 2011- Iunie 2016. 

Sumarizând, din raport se desprind următoarele concluzii importante: 

 

1) S-au aliniat regulamentele şi metodologiile din IOSUD-UTCN la rigorile Legii 

Educaţiei Naţionale 1/2011 și a Codului studiilor universitare de doctorat din 

3.08.2011; 

2) S-a mărit capacitatea organizaţională a IOSUD-UTCN prin înfiinţarea şi 

operaţionalizarea şcolilor doctorale care beneficiază de logistica facultăţilor la care 

sunt afiliate;  

3) În perioada 2011- Iunie 2016 corpul conducătorilor de doctorat a cresut cu 12%, iar 

ponderea conducătorilor de doctorat tineri (sub 45 de ani) a crescut la 6.2% din 

numărul total deconducători de doctorat; 

4) Numărul de studenţi doctoranzi s-a stabilizat în aceasta perioada în jurul cifrei de 

232; 

5) Calitatea tezelor de doctorat a crescut, fapt demonstrat de validarea- practic 

integrală- de către comisiile CNATDCU  a tezelor susţinute în această perioadă;  

6) Politica UTCN de a stimula activitatea de abilitare şi-a dovedit eficienţa prin 

abilitarea in perioada 2014-Iunie 2016 a unui numar de 32 de cadre didactice, care au 

fost integral admişi în şcolile doctorale din IOSUD-UTCN;  

7) Stagiul de doctorat de 3 ani este insuficient pentru elaborarea unei teze de doctorat în 

domeniul ştiinţelor inginereşti. Analiza statistică  a tezelor susţinute în perioada 

2011-2016 a demonstrat ca, pentru finalizarea unei teze în bune condiţii, stagiul de 

doctorat ar trebui prelungit cu 1 pana la 2 ani cu finanţare de la buget.  

8) În absenţa unor fonduri suplimentare (proiecte PODRU, contracte de cercetare, 

fonduri private, resurse propii, etc.) studiile doctorale sunt subfinanţate. In primul 

rând se impune mărire bursei doctorale pentru a atrage studenţii buni cu aptitudini de 

cercetare. 
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9) Trebuie continuată şi intensificată deschiderea programelor de doctorat  spre mediul 

economic. Astfel, corelarea	 tematicii	 tezelor	 de	 doctorat	 cu	 probleme	 reale	 din	

mediul	 economic reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare a 

IOSUD-UTCN pentru perioada următoare.	

10)  Trebuie intensificate eforturile la nivel IOSUD-UTCN pentru atragerea de resurse 

financiare suplimentare prin proiecte de cercetare-dezvoltare,  cu finanțare publică 

sau privată, și includerea doctoranzilor în echipele de proiect.  
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