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1. INTRODUCERE 
 
 Obiectivul major din planul strategic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru 
perioada 2012-2016 este ca UTCN să fie, în continuare, una dintre universitățile de cercetare 
avansată și educație performante din România, cu toate domeniile de specializare în 
categorii superioare de clasificare. UTCN își propune să se afirme ca instituție importantă în 
context regional şi naţional, recunoscută ca pol de excelenţă în cercetarea ştiinţifică 
fundamental și aplicativă cu impact major în mediul economic, ca universitate în care există 
un mediu creativ, dinamic şi stimulativ. 
 În acest scop considerăm că accentul trebuie pus pe cercetarea ştiinţifică avansată, 
pe inovare în colaborarea cu agenţii economici, pe orientarea procesului de învăţământ 
înspre nevoile societăţii româneşti și pe deschiderea unor forme noi de învăţământ la nivel 
postuniversitar și vocațional, inclusiv prin promovarea tehnologiilor moderne, a 
învăţământului on-line şi a celui bazat pe standardele ocupaţionale. 
 Consolidarea poziţiei universităţii poate fi realizată prin contribuția întregii comunități 
academice, prin colaborare sinergică între diferitele departamente şi între structurile de 
cercetare, prin diversificarea serviciilor educaţionale şi de cercetare-inovare pe direcţii inter- 
şi transdisciplinare cu impact în economie. 
 Principiile manageriale pe care ne bazăm sunt căutarea performanţei în toate 
activităţile, autoconducerea academică, evaluarea rezultatelor pe baza unor criterii obiective 
și măsurabile, pe alocarea justificată și echilibrată a resurselor, spiritul antreprenorial, 
colaborarea, transparenţa și onestitatea.  

Programul managerial propus și planul strategic aprobat de Senatul universității se 
focalizează pe câteva direcţii principale de intervenţie: 
 

Pe dimensiunea de dezvoltare instituţională, principalele măsuri cuprinse în planul 
strategic vizează informatizarea pe scară largă, integrată, dezvoltarea extensiilor universitare 
și crearea unei reţele de centre universitare, creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor 
de cercetare, descentralizarea pe cât posibil, a sistemului decizional și a resurselor 
financiare, prioritizarea proiectelor de investiţii după criterii măsurabile, finalizarea proiectelor 
finanțate din fonduri structurale aflate în desfășurare, contractarea altor proiecte din fonduri 
structurale în perioada de programare 2014-2020, utilizarea judicioasă a spaţiilor, 
cofinanţarea departamentelor care atrag resurse financiare şi materiale. 

În plan educațional se preconizează utilizarea pe scară largă a celor mai noi 
tehnologii educaționale și o concentrare sporită pe educația continuă și pe educația non-
formală pe dezvoltarea programelor masterale în parteneriat cu alte universităţi, programe de 
studii masterale interdisciplinare, dezvoltarea de laboratoare interdisciplinare cu acces larg și 
dezvoltarea de laboratoare în parteneriat cu mediul economic. 

Pentru dezvoltarea activităților de cercetare științifică, se va continua restructurarea 
și integrarea structurilor de cercetare și înfiinţarea unor institute de cercetare interdisciplinară 
afiliate universității, cu finanțare din programe europene și în parteneriat cu universitățile din 
Uniunea Universităților Clujene și cu autoritățile locale și județene. Vom continua participarea 
la polii de cercetare de excelență, la clusterele inovative, derularea de programe doctorale şi 
postdoctorale și demararea programului de granturi interne pe bază de concurs. Alocarea de 
fonduri pentru accesul la bazele de date internaţionale cu publicaţii ştiinţifice, continuarea 
politicii de susţinere financiară şi consiliere pentru brevetarea rezultatelor cercetării și 
premierea reuşitelor de transfer tehnologic (produse, tehnologii, brevete), susţinerea 
publicațiilor proprii ale universităţii precum și cofinanțarea activităţii de publicare a membrilor 
comunității academice rămân coordonate importante din planul strategic al universității. 

În relaţia cu studenţii, învăţământul centrat pe student este coordonata de bază 
urmărită pe termen mediu și lung. Acestui concept, bazat pe colaborarea cu organizațiile 
studențești, inclusiv prin sprijinirea logistică și financiară a activităților acestora, pe premierea 
proiectelor de diplomă cu aplicabilitate în universitate și/sau în mediul economic, pe 
asigurarea transparenţei și corectitudinii procesului de evaluare a studenţilor, inclusiv prin 
implicarea activă a studenţilor în identificarea şi semnalarea diverselor probleme din 
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universitate, pe organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai studenţilor din toate 
facultăţile, pe îmbunătățirea accesului la resurse bibliografice online, pe integrarea 
persoanelor cu dizabilități în universitate, pe organizarea unor competiţii sportive și culturale 
pentru studenți, pe implicarea directă a studenților în atragerea de candidați la admitere și, 
respectiv, pe îmbunătățirea condițiilor de cazare și recreere a studenților constituie o 
preocupare majoră și constantă a managementului universității. 

Pe planul internaționalizării se preconizează continuarea eforturilor universității 
pentru câștigarea unor piețe educaționale noi, din zonele emergente (fostele state sovietice, 
nordul Africii, unele zone din Asia), eforturi care, până acum, nu au dus la rezultate palpabile. 
Se va continua dezvoltarea de programe de studii cu predare în limbi de circulaţie 
internaţională și de programe de masterat cu recunoaştere bi- şi multilaterală, spre inițierea 
de doctorate în co-tutelă cu universităţi din țară și din străinătate și spre organizarea de 
conferinţe internaţionale în cadrul universităţii. 
   

  În capitolele care compun raportul anual al rectorului am încercat, împreună cu colegii 
mei din Biroul Consiliului de Administrație și bazându-ne inclusiv pe informațiile conținute în 
rapoartele facultăților, să trecem în revistă activitățile derulate în Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca de-a lungul anului 2013. A fost, din punctul nostru de vedere, un an dificil, cu 
multiple provocări și constrângeri, inclusiv financiare, cu o predictibilitate foarte precară a 
coordonatelor importante legate de funcționarea universității (cifre de școlarizare pe 
specializări, contract instituțional, etc.), cu dificultăți majore generate de managementul 
financiar defectuos al programelor finanțate din Fondul Social European, ceea ce a dus la 
diminuarea drastică a posibilităților de alocare a veniturilor proprii ale universității către alte 
priorități la fel de importante, cu o finanțare mult diminuată și la fel de impredictibilă a 
fondurilor pentru cercetare, etc. Toate aceste constrângeri ne-au adus, adeseori, în situația 
de a face un slalom managerial nedorit între priorități și acțiuni, de a amâna sau a 
redimensiona anumite activități din planul operațional. 
  O problemă importantă pe care am încercat să o abordăm în 2013 a fost aceea a 
filialelor UTCN din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău, atât din punctul de vedere al 
infrastructurii existente, al efortului financiar al universității cât, la fel de important, din cel al 
organizării eficiente a procesului educațional, al satisfacției studenților și a mediului 
economic din zonă, rtc. Rezultatele analizelor s-au materializat într-un plan de măsuri 
organizatorice pe care am început să le implementăm la aceste filiale. 
  În anul 2013 am reușit, de asemenea, să avem o mult mai bună imagine de 
ansamblu referitoare la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Am constatat, pe de o parte, 
că procesul de fuziune a fost insuficient pregătit și, pe de altă parte, că situaţia financiară a 
facultăților din CUNBM este, comparativ, mult mai proastă decât a majorității facultăților de la 
Cluj-Napoca. A rezultat, în consecință, necesitatea găsirii unor soluții pentru rezolvarea 
multiplelor probleme legate de funcționarea facultăților de la Baia Mare (cifre de școlarizare 
foarte mici, foarte multe specializări diferite la același domeniu, clasificare 
necorespunzătoare a domeniilor, cifre ARACIS insuficiente la majoritatea specializărilor etc.) 
S-au demarat discuții foarte aprofundate cu membrii comunității academice de la CUNBM 
pentru găsirea unor soluții de remediere a problemelor, prin restructurarea specializărilor, a 
departamentelor și facultăților, urmând ca primele măsuri să fie implementate în anul 2014 – 
2015.   

Un rezultat important obținut de universitate în anul 2013 a fost finalizarea cu succes 

în luna iunie a evaluării externe instituționale de către ARACIS, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca  mentinându-și calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” pentru perioada 

2013-2018.  

Pe ansamblu, în anul 2013 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a avut un bilanț 

pozitiv, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al performanței 

obținute în educație și în cercetarea științifică. Aceste rezultate nu ne mulțumesc pe deplin, 

chiar dacă, am putea zice că, în condițiile date și comparativ cu alte universități din România, 

poziția UTCN de universitate de cercetare avansată și educație s-a consolidat semnificativ. 
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2. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII PE SURSE DE FINANŢARE ŞI  
TIPURI DE CHELTUIELI 

 
 

Execuţia bugetară a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe anul 2013 este 
prezentată în continuare în mod sintetic, după cum urmează. 
 

2.1  SITUAŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ÎN UTCN ÎN ANUL 2013 
 

Tabelul 2.1  Venituri încasate în UTCN în anul 2013 

Denumirea indicatorilor/ Surse de finanţare 
Venituri 2013 

(RON) 

Sold anul precedent 54.986.541 

TOTAL VENITURI, din care:  198.961.708 

Venituri proprii, din care: 108.472.932 

- sume primite de la MECTS pentru finanţarea instituţională 98.027.839 

- sume obţinute din taxe şi alte activităţi 8.808.266 

- sume obţinute din cursuri postuniversitare 1.224.318 

- sume obţinute din donaţii şi sponsorizări 412.509 

Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă şi 
expertiză 

21.078.313 

Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială, din care: 22.976.803 

- reparaţii capitale 0 

- subvenţii pentru cămine şi cantine studenteşti 6.295.423 

- dotări şi alte investiţii 0 

- burse 14.146.841 

- alte forme de protecţie socială a studenţilor 1.796.539 

- sume alocate pentru realizarea unor obiective de investiţii 738.000 

- finanţarea de proiecte cofinanţate din alocaţii de la bugetul de stat/ 
surse externe 

0 

Subvenţii pentru cazare cf. OG nr. 73/2004 0 

Ajutor achiziţie calculator cf. Legii nr. 269/2004 0 

Venituri din microproducţie, din activitatea staţiunilor didactice 
experimentale, a grădinilor botanice, a centrelor de specializare şi 
perfecţionare şi a editurilor 

2.258.847 

Venituri proprii ale căminelor şi cantinelor, din care: 8.803.888 

- cantine 1.805.177 

- cămine 6.998.711 

Sume în lei, provenite din finanţarea externă, preaderare (LDV, Erasmus, 
etc.) 

3.124.784 

Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 

32.246.141 

Sold anul curent 54.298.454 
 

Veniturile totale ale UTCN din anul 2013, prezintă o creștere cu 0,4% față de veniturile 
din anul precedent, în cuantum de 198.132.148 lei. Analizând structura veniturilor pe anul 2013 
se constată faptul că, veniturile proprii (care includ şi finanţarea instituţională) reprezintă 
54,52% din total venituri, cercetarea ştiinţifică 10,59%, alocaţiile de la buget cu destinaţie 
specială 11,54% iar cele corespunzătoare proiectelor pe fonduri europene 16,2%. Componenta 
cea mai importantă a veniturilor încasate provine din finanţarea instituţională, care include 
finanţarea de bază (FB) în cuantum total de 62.458.370 lei, finanțare acordată pe baza 
numărului total de studenţi echivalenţi unitari (SEU) la licenţă, masterat și doctorat (anul III de 
studiu), respectiv 36.003,41 SEU, finanțarea acordată pentru cele 476 granturi de doctorat 
(anul I și II de studiu) în valoare de 12.044.236 lei și respectiv finanţarea suplimentară pe bază 
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de excelență (FSE) în valoare de 20.565.545 lei. Această componentă a fost acordată în anul 
2013 pe baza metodologiei de alocare a fondurilor bugetare a instituțiilor de învățământ 
superior de stat, metodologie elaborata de către C.N.F.I.S., metodologie care a ținut cont de 
poziționarea programelor de studii în domeniile de ierarhizare. 

 

 
Figura 2.1 Structura veniturilor în total venituri UTCN în anul 2013 

 

Finanțarea conform contractului instituţional pe anul 2013 a avut următoarele valori 
(vezi tabelul 2.2): 

 
Tabelul 2.2  Finanţarea pe anul 2013 conform contractului instituţional 

Tip finanțare Licenţă Masterat Doctorat 
Grant doctorat 

anul I și II  
Total 

FB 37.308.016 21.887.038 3.263.316 0 62.458.370 

FSE 13.099.580 6.692.979 772.986 0 20.565.545 

Finanțarea 
granturilor anul I și II 

   12.044.236 12.044.236 

TOTAL 50.407.596 28.580.017 4.036.302 12.044.236 95.068.151 

Fond dezvoltare instituțională 1.644.248 

Sumă alocată pentru plata sentințelor judecătorești definitive și irevocabile 1.315.440 

TOTAL 98.027.839 

Sunt prezentate în continuare, câteva date legate de evoluţia veniturilor pe ultimii 
patru ani, în fiecare dintre cele două centre universitare, componente ale actualei UTCN 
(date prezentate în figurile 2.2 -2.5). 

 
Figura 2.2 Total venituri Centrul Universitar Cluj-Napoca pe ultimii 4 ani   
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Figura 2.3 Total venituri Centrul Universitar Nord din Baia Mare pe ultimii 4 ani 

Din analiza datelor prezentate, se observă faptul că: 

 finanţarea instituţională alocată pe Centrul Universitar Cluj-Napoca a crescut în anul 
2013 faţă de anul anterior cu 1,83%, în principal datorită componentei de FSE (fapt 
motivat de încadrarea majorităţii programelor de studii în categoriile de ierarhizare A 
și B); 

 finanţarea instituţională alocată pe Centrul Universitar Nord din Baia Mare a crescut  
în anul 2013 faţă de anul anterior cu 25,97%, ceea ce reprezintă o creștere extrem de 
semnificativă. Cauza acestei creșteri o reprezintă, pe de-o parte, un număr mai mare 
de studenți la studiile de licență și master, dar și încadrării unor programe de studiu în 
categoriile de ierarhizare A și respectiv B (conform celor din Cluj-Napoca); 

 veniturile obținute din activitatea de cercetare științifică au scăzut în anul 2013 faţă de 
2012 la Cluj-Napoca cu 28,75% iar la Baia Mare cu 14,51%, fapt motivat de scăderea 
dramatică a numărului de proiecte de cercetare finanțate de la buget; 

 veniturile încasate din fondurile europene au crescut atât la Cluj-Napoca (cu 23.40%) 
cât și la  Baia Mare, unde practic s-au dublat față de cele încasate în anul 2012. 

 
Figura 2.4 Venituri încasate în Centrul Universitar Cluj-Napoca în ultimii 4 ani 

 
Figura 2.5 Venituri încasate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în ultimii 4 ani  

               Veniturile proprii includ: taxe, sponsorizări, postuniversitare 
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Pentru comparaţie, sunt prezentate în continuare şi evoluţiile veniturilor realizate în 
cele două centre universitare, pe restul capitolelor componente, comparație realizată pe 
ultimii patru ani. 

 

Figura 2.6  Alte venituri încasate în Centrul Universitar Cluj-Napoca în ultimii 4 ani 

 
Figura 2.7 Alte venituri încasate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în ultimii 4 ani 

 

Se constată faptul că, la alte venituri încasate, în ultimii patru ani în cele două 
instituţii, fluctuaţiile sunt într-o plajă rezonabilă care nu afectează bugetul total per ansamblu. 
Trebuie subliniat faptul că, la trei capitole extrem de importante (reparații capitale, dotări şi 
investiţii), sumele alocate sunt infime, fie nu s-a alocat nici o sumă (vezi figura 2.8).  
 

 
Figura 2.8  Alocații de la bugetul de stat cu destinaţie specială în Cluj-Napoca în ultimii 4 ani 

 

La capitolele corespunzătoare alocaţiilor de la buget cu destinaţii speciale (subvenţii 
cămine-cantine, burse, transport studenţi etc.), evoluţia pe ultimii patru ani este prezentată în 
figurile 2.9 şi respectiv 2.10. 
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Figura 2.9  Alte alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială în Cluj-Napoca în ultimii 4 ani 

  
Figura 2.10  Alte alocații de la bugetul de stat cu destinație specială în Baia Mare în ultimii 4 ani 

Valoarea subvenţiilor pentru cămine în anul 2013 a fost de 5.791.475 lei, în creştere 
faţă de anul precedent cu 2,60%, în Cluj-Napoca şi respectiv cu 8,4 % în Baia Mare. Fondul 
de burse pentru studenţii de la Cluj-Napoca a fost 12.817.668 lei, iar la Baia Mare de 
1.329.173 lei, sume care sunt total insuficiente pentru acoperirea burselor. În Cluj-Napoca, 
aceste fonduri au fost suplimentate din veniturile proprii, dar și prin utilizarea completă a 
soldului existent la acest capitol bugetar.  

În tabelul 2.3 este prezentată situația veniturilor în valută încasate în anul 2013. 
Veniturile totale încasate în anul 2013 (1.786.329 EURO) au fost mai mici față de cele 
încasate în anul anterior (în cuatum de 2.376.116 EURO) cu 24,82%, în primul rând datorită 
scăderii încasărilor pe contractele externe de cercetare. 

Tabelul 2.3  Venituri în valută încasate în UTCN în anul 2013 

Sursa de finanţare (EURO) Total UTCN Cluj-Napoca Baia Mare 

Taxe școlarizare, conferințe, Leonardo, etc.  615.924 609.983 5.941 

Contracte externe de cercetare 1.170.405 1.170.405 - 

Total 1.786.329 1.780.388 5.941 

2.2  SITUAŢIA CHELTUIELILOR ÎN UTCN ÎN ANUL 2013  
 

În continuare, este prezentată situaţia cheltuielilor în UTCN (vezi tabelul 2.4), conform 
execuţiei bugetare pe anul 2013, constând din (cele mai importante capitole): 

 cheltuieli pentru activitatea de bază: 106.718.817 lei; 

 cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică: 21.735.142 lei; 

 cheltuieli proiecte fonduri europene: 32.510.567 lei. 
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Tabelul 2.4  Cheltuieli angajate în UTCN în anul 2013 

Tipul de cheltuieli 
Cheltuieli 2013 

(RON) 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 199.892.897 

Cheltuieli pentru activitatea de bază 106.718.447 

- cheltuieli din finanţarea de bază 96.430.817 

- cheltuieli din venituri proprii obţinute cf. Legii învăţământului 9.003.871 

-cheltuieli postuniversitare 849.440 

- donaţii şi sponsorizări 434.319 

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă şi 
expertiză 

21.735.142 

Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială, din care: 25.458.158 

- cheltuieli pentru reparaţii capitale 0 

- subvenţii pentru cămine şi cantine 6.030.899 

- cheltuieli pentru dotări şi alte investiţii 0 

- cheltuieli pentru burse 17.666.285 

- cheltuieli pentru alte forme de protecţie socială 1.704.936 

- cheltuieli pentru realizarea unor obiective de investiţii 56.038 

Cheltuieli pentru proiecte cofinanţate din alocaţii de la bugetul de stat şi din 
surse externe 

0 

Cheltuieli din subvenţii pentru cazare cf. OG nr. 73/2004 0 

Ajutor pentru achiziţionarea de calculatoare cf. Legii nr. 269/2004 0 

Cheltuieli pentru microproducţie, pentru activitatea staţiunilor didactice 
experimentale, a grădinilor botanice, a centrelor de specializare şi 
perfecţionare şi a editurilor 

2.075.568 

Cheltuieli pentru cămine şi cantine studenţesti, din care: 7.856.325 

- cantine 1.742.224 

- cămine 6.114.101 

Cheltuieli din sume provenite din surse externe rambursabile preaderare 3.538.690 

Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 

32.510.567 

 

Figura 2.11 Distribuţia tipurilor de cheltuieli pe UTCN în anul 2013  

În continuare, analiza cheltuielilor din UTCN este extinsă pe tipuri de surse de 
finanţare, tipuri de cheltuieli (salarii, deplasări, utilităţi, etc.) pentru fiecare dintre cele două 
centre universitare (date prezentate în Tabelele 2.5 şi 2.6).  

Tabelul 2.5  Cheltuieli angajate în Centrul Universitar Cluj - Napoca în anul 2013 

Tipul de  cheltuieli 
Finanțarea 

instituțională 

Venituri proprii, 
postuniversitare, 

sponsorizare 

Cercetare, 
fonduri 

structurale 
Total 

Salarii 67.863.778,00 2.901.078,00 26.133.709,00 96.898.565 

Deplasări 607.039,00 330.709,00 1.463.760,00 2.401.508 

Utilități 4.330.308,00 136.375,00 713.557,00 5.180.240 
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- Încălzit, iluminat 3.857.850,00 62.967,00 503.776,00 4.424.593 

- Apa, canal și salubritate 223.103,00 4.035,00 35.984,00 263.122 

- Poșta, telecomunicații, radio 249.355,00 69.373,00 173.797,00 492.525 

Obiecte inventar 1.615.427,00 83.348,00 319.081,00 2.017.856 

Cheltuieli de capital 0 500.729,00 12.058.359,00 12.559.088 

Alte cheltuieli 6.471.885,00 2.604.421,00 1.478.893,00 10.555.199 

- Tichete de Masă 0 1.099.620,00 13.451,00 1.113.071 

- Cărți și publicații 661.876,00 3.815,00 13.956,00 679.647 

- Reparații curente 2.129.910,00 20.174,00 8.393,00 2.158.477 

- Furnituri de birou 422.696,00 129.907,00 197.753,00 750.356 

- Materiale pentru curățenie 398.226,00 11.038,00 2.905,00 412.169 

- Carburanți și lubrifianți 94.933,00 366 5.862,00 101.161 

- Piese de schimb 81.322,00 5.800,00 182.022,00 269.144 

- Transport 27.517,00 11.578,00 2.362,00 41.457 

- Uniforme și echipamente 18.920,00 0 0 18.920 

- Pregătire profesională 4.372,00 0 5.394,00 9.766 

- Protocol 15.492,00 2.192,00 0 17.684 

- Reclamă și publicitate 
(până la apariția ordonanței) 

0 1.024,00 0 1.024 

- Bunuri şi servicii cu caracter 
funcţional 

2.616.621,00 1.315.547,00 1.026.274,00 4.958.442 

- Chirii 0 3.360,00 20.521,00 23.881 

Alte cheltuieli cu destinație specială 
și transferuri de la Cluj-Napoca 

274.435,00 787.930,00 10.839.507,00 11.901.872 

TOTAL 81.162.872,00 7.344.590,00 53.006.866,00 141.514.328 

 

 

Figura 2.12 Distribuţia cheltuielilor în Centrul Universitar Cluj - Napoca după sursa de finanţare (2013) 

În continuare, analiza cheltuielilor pe anul 2013 la Cluj-Napoca este extinsă prin 
raportarea la diferite capitole (vezi figura 2.13). Se constată faptul că, cheltuielile: 

 salariale, în cuantum de 96.898.565 lei, reprezintă 69% din total cheltuieli; 

 de utilităţi, în cuantum de 5.180.240 lei, reprezintă 3,66% din total cheltuieli; 

 de capital, în cuantum de 12.559.088 lei, reprezintă numai 8,87% din total cheltuieli, o 
valoare deosebit de mică faţă de necesităţile instituţiei. 
 

 

Figura 2.13 Distribuţia cheltuielilor în Centrul Universitar Cluj - Napoca pe diferite capitole 
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 Analiza cheltuielilor este extinsă în aceiaşi manieră şi la Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare. În tabelul 2.6 este prezentată situaţia cheltuielilor pe anul 2013 pe tipuri de surse 
de finanţare şi, respectiv, tipuri de cheltuieli (salarii, deplasări, utilităţi, etc.). 

Tabelul 2.6  Cheltuieli angajate în Centrul Universitar Nord din Baia Mare în anul 2013 

Felul cheltuielilor 
Finanțarea 

instituțională 

Venituri proprii, 

postuniversitare, 

sponsorizare 

Cercetare, fonduri 

structurale  
Total 

Salarii 14.370.426 1.239.671 911.832 16.521.929 

Deplasări 1.183 57.871 118.279 177.333 

Utilități 333.827 445.296 13.768 792.891 

-          Încălzit, iluminat 294.731 241.505 11.640 547.876 

-          Apa, canal și salubritate 18.351 109.778 0 128.129 

-          Poșta, telecomunicații, radio 20.745 94.013 2.128 116.886 

Obiecte inventar 304.311 76.589 26.740 407.640 

Cheltuieli de capital 0 7.366 0 7.366 

Alte cheltuieli 24.589 160.634 4.616 190.310 

-          Tichete de masă 0 0 0 0 

-          Cărți și publicații 1.051 7.482 3.483 12.016 

-          Reparații curente 18.479 78.822 0 97.301 

-          Furnituri de birou 3.349 15.110 1.133 19.592 

-          Materiale pentru curățenie 1.685 23.981 0 25.666 

-          Carburanți și lubrifianți 0 16.250 0 16.250 

-          Piese de schimb 0 0 0 0 

-          Transport 25 12.716 0 12.741 

-      Uniforme și echipamente 0 0 0 0 

-      Pregătire profesională 0 0 0 0 

-      Protocol 0 195 0 195 

-      Reclamă și publicitate (până la 
apariția ordonanței) 

0 0 0 0 

-      Chirii 471 6.078 0 6.549 

Alte cheltuieli cu destinație specială 

și transferuri 
233.138 1.915.752 163.608 2.312.498 

TOTAL  15.267.945* 3.903.179 1.238.843 20.409.967 

* Notă: suma suplimentară față de finanțarea instituțională pentru Baia Mare, în cuantum de 960.139 lei plătită 

prin transfer de la finațarea de bază pentru Cluj-Napoca, cu recuperare din veniturile proprii ale centrului 
universitar. 

Trebuie remarcat faptul că, la Baia Mare, cheltuielile salariale reprezintă aproximativ 
85% din total cheltuieli, cele de utilităţi 4%, iar cele alocate deplasărilor 1%, ceea ce conduce 
la o valoare totală a celor 3 tipuri de cheltuieli de aproximativ 90% din total cheltuieli pe 
centru universitar (figura 2.15).  

 

Figura 2.14  Distribuţia cheltuielilor în Centrul Universitar Nord din Baia Mare pe diferite capitole (2013) 
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Finanţarea de bază şi veniturile proprii (taxe studenţi) asigură 94% din fondurile 
necesare susţinerii cheltuielilor curente (salarii, utilităţi şi deplasări) la Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare. 

 

 

Figura 2.15 Distribuţia cheltuielilor în Centrul Universitar Nord din Baia Mare pe capitole de finanţare (2013) 

Un aspect foarte important din punct de vedere financiar, la nivelul UTCN, în anul 
2013 îl reprezintă recuperarea sumelor împrumutate pentru activităţile finanţate din fonduri 
externe nerambursabile. Sumele încasate pentru proiectele pe fonduri structurale în 2013 au 
fost de 31.733.503 lei, împrumuturile acordate pentru susţinerea financiară a tuturor acestor 
proiecte (sume avansate de către universitate) au fost în cuatum de 26.996.650 lei, iar 
sumele restituite la finele lunii decembrie 2013 au fost de 27.745.582 lei. Trebuie subliniat 
faptul că sumele împrumutate din linia de credit, linie deschisă la banca BCR Cluj-Napoca, în 
valoare de 15.000.000 lei, au fost rambursate în totalitate. Costurile totale aferente acestei 
linii de credit (dobânzi şi comisioane) pe întreg anul financiar au fost de 175.179 lei. Aspecte 
concrete legate de derularea acestor proiecte sunt prezentate în detaliu în capitolul 9.  

În cursul anului 2013 au fost achitate drepturile câștigate în instanță, suma totală 
achitată fiind de 3.074.162 lei. Această sumă a fost acoperită doar parțial din contractul 
instituțional (1.315.440 lei), diferența fiind acoperită din veniturile proprii. Sumele achitate au 
fost, la: 

 Cluj-Napoca (10% din total drepturi câștigate) în valoare totală de 2.748.949 lei; 

 Baia Mare  (5% din total drepturi câștigate) în valoare totală de 325.213 lei. 
 

Pentru cadrele didactice tinere, asistenți și șefi de lucrări, s-a acordat un sprijin 
financiar în valoare de 400 lei/persoană, suma fiind atribuită pentru achiziționarea de obiecte 
de mică valoare, în cuantum total de 216.533 lei. De asemenea, pentru toate cadrele 
didactice din universitate s-a acordat suma de 700 lei/persoană, sumă atribuită pentru 
achiziții de cărți și reviste de specialitate, în valoare totală de 661.876 lei. Pentru extensiile 
universității noastre (Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău) s-au achiziționat 8 rețele de 
calculatoare (cîte două pentru fiecare extensie) în cuantum de 254.960 lei. La Baia Mare s-
au achiziționat, de asemenea, echipamente de calcul în valoare de 200.000 lei. Pentru 
personalul cu venituri mici (sub 1.740 lei brut) s-au acordat tichete de masă în valoare totală 
de 704.115 lei la Cluj-Napoca și, respectiv, de 202.490 lei la Baia Mare. Toate aceste sume 
au fost plătite din veniturile proprii ale universității.   

2.3 CONCLUZII 

Având în vedere contextul actual bugetar considerăm că în perioada următoare 
trebuie: 

 identificate de către toate facultăţile şi departamentele din universitate surse de venituri 
extrabugetare provenite din posibile parteneriate de tip public-privat, contracte de 
cercetare cu mediul socio-economic, cursuri postuniversitare etc; 

 îmbunătăţit gradul de încasare a taxelor, reducerea la minim a debitorilor din taxe de 
şcolarizare şi din majorările de întârziere aferente; 

 reducerea cheltuielilor pe fiecare structură în parte, reducerea plăţilor cu servicii şi luarea 
de măsuri energice pentru reducerea cheltuielilor cu utilităţile; 

 eficientizate statele de funcţii didactice și, respectiv, planurile de învățământ. 
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3. SITUAŢIA PERSONALULUI ŞI A POSTURILOR VACANTE 
 

Situaţia personalului şi a posturilor vacante din cadrul UTCN este prezentată în 
continuare, defalcată pe cele două centre universitare, pentru personalul didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic. 

 
3.1  SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI A POSTURILOR VACANTE 
  

În tabelul de mai jos se prezintă situaţia posturilor didactice ocupate şi vacante pentru 
toate facultățile UTCN, inclusiv departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic 
(D.S.P.P.), școala doctorală și oficiul de educație continuă și frecvență redusă (O.E.C.F.R.)  
defalcată şi pe cele două centre universitare, la data de 1 octombrie 2013. 

 Tabelul 3.1  Situaţia pe grade didactice a posturilor didactice ocupate şi vacante (1 octombrie 2013) 
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  O V O V O V O V O V O V   

Total general UTCN 189 39 198 43 317 509 243 58 38 0 985 649 1634 

I. Total Cluj-Napoca 163 35 138 36 233 403 212 51 33 0 779 525 1304 

1 
Şcoala 
doctorală 

0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

2 ARH 2 5 6 2 10 14 20 8 8 0 46 29 75 

3 AC 27 2 22 8 40 84 29 7 8 0 126 101 227 

4 CON 14 3 15 10 33 81 48 4 12 0 122 98 220 

5 INS 0 0 8 0 13 12 9 3 1 0 31 15 46 

6 CM 37 6 28 4 44 85 32 9 0 0 141 104 245 

7 ETTI  19 0 16 3 25 30 15 12 2 0 77 45 122 

8 IE 25 0 16 0 20 27 20 0 1 0 82 27 109 

9 M 21 3 10 8 24 47 22 6 0 0 77 64 141 

10 IMM 17 3 16 1 20 14 17 2 1 0 71 20 91 

11 D.S.P.P.  1 1 1 0 4 9 0 0 0 0 6 10 16 

II. Total  Baia Mare 26 4 60 7 84 106 31 7 5 0 206 124 330 

1 I 7 0 9 3 17 17 8 0 0 0 41 20 61 

2 RMM 7 0 13 0 11 18 5 0 2 0 38 18 56 

3 L 7 3 16 1 25 34 8 2 1 0 57 40 97 

4 S 5 1 21 1 27 33 10 2 2 0 65 37 102 

5 D.S.P.P. 0 0 1 2 4 4 0 0 0 0 5 6 11 

6 O.E.C.F.R 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 

 
În cadrul celor 13 facultăţi din cadrul UTCN, a școlii doctorale şi, respectiv, a celor 

două departamente de specialitate cu profil psihopedagogic, îşi desfăşoară activitatea 985 
titulari, din care: 

 189 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 19,19 %, în total; 

 198 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 20,10 %, în total; 

 317 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 32,18 %, în total; 

 243 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 24,67 %, în total; 

   38 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 3,86 %, în total. 
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Figura 3.1 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în UTCN 

      La nivelul Centrului Universitar Cluj-Napoca sunt 779 titulari, respectiv: 

 163 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 20,92 %, în total; 

 138 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 17,72 %, în total; 

 233 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 29,91 %, în total; 

 212 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 27,21 %, în total; 

   33 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 4,24 %, în total. 

 

Figura 3.2 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în Centrul Universitar Cluj-Napoca 

     La nivelul Centrului Universitar Nord din Baia Mare sunt 206 titulari, respectiv: 

 26 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 12,62 %, în total; 

 60 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 29,13 %, în total; 

 84 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 40,78 %, în total; 

 31 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 15,05 %, în total; 

   5 au gradul didactic de preparator, cu o pondere de 2,43 %, în total. 

 

Figura 3.3 Distribuţia posturilor ocupate pe grade didactice în Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

Repartizarea numărului total de posturi, respectiv a celor ocupate şi vacante pe 
universitate, pentru toate gradele didactice este prezentată sintetic în figura 3.4. 
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Figura 3.4 Distribuţia numărului de posturi didactice pe UTCN (total, ocupate şi vacante) 
 

În tabelul 3.2 este prezentată situaţia gradului de ocupare a posturilor didactice la 
nivelul celor 13 facultăţi din cadrul UTCN, a școlii doctorale şi, respectiv, a celor două 
departamente D.S.P.P. 

Tabelul 3.2   Situaţia gradului de ocupare a posturilor didactice 

Nr.crt. Facultatea / Şcoala doctorală / D.S.P.P Grad de ocupare (%) 

Centrul Universitar Cluj – Napoca 

1 Şcoala doctorală 0,00% 

2 Arhitectura 61,33% 

3 Automatică şi Calculatoare 55,51% 

4 Construcţii 55,45% 

5 Instalaţii 67,39% 

6 Construcţii de Maşini 57,55% 

7 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 63,11% 

8 Inginerie Electrică 75,23% 

9 Mecanică 54,61% 

10 Ingineria Materialelor şi a Mediului 78,02% 

11 D.S.P.P. 37,50% 

Centrul Universitar Nord din Baia  Mare 

1 Resurse Minerale şi Mediu 67,86% 

2 Inginerie 67,21% 

3 Știinţe 63,73% 

4 Litere 58,76% 

5 D.S.P.P. 45,45% 

6 Oficiul Educație Continuǎ cu Frecvențǎ Redusǎ 0,00% 

În cazul personalului didactic, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are un grad de 
ocupare de numai 60,28 %, pe care îl considerăm a fi relativ scăzut, în raport cu exigenţele 
desfăşurării unei activităţi didactice la nivelul excelenţei (tabelul 3.3). Centrul Universitar Cluj-
Napoca are un grad de ocupare a posturilor didactice de 59,74% iar Centrul Universitar Nord 
din Baia Mare de 62,42%.  

Gradul de ocupare a posturilor didactice este diferit de la o facultate la alta (inclusiv 
școala doctorală şi D.S.P.P.), date redate sintetic în tabelul 3.2. Majoritatea facultăţilor din 
UTCN au un grad de ocupare mai mic decât 65%. Cauzele sunt diferite de la un centru 
universitar la altul şi de la o facultate la alta, dar există şi cauze comune, care se referă la 
blocarea scoaterii la concurs a posturilor didactice de către M.E.N., fapt care s-a înregistrat 
în ultimii ani universitari, precum și datorită pensionării personalului didactic care a împlinit 
vârsta de 65 de ani, conform Legii nr.1/2011. Din păcate, trebuie menţionat faptul că gradul 
mai ridicat de ocupare a posturilor didactice la facultăţile din cadrul Centrului Universitar 
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Nord din Baia Mare se află în relaţie directă cu mărimea deficitului bugetar cumulat din 
fiecare an universitar, iar această situaţie este neconvenabilă atât pentru facultăţile în cauză, 
cât şi pentru bugetul centrului, suma aferentă finanţării de bază per student fiind sub nivelul 
costului şcolarizării unui student la specializările din cadrul acestor facultăţi. Analiza gradului 
de ocupare a posturilor didactice poate fi facută şi prin prisma luării în considerare a fiecăreia 
dintre cele 5 categorii de posturi didactice (vezi tabelul 3.3). 

 
Tabelul 3.3  Situaţia posturilor didactice (normate, ocupate şi vacante) pe grade didactice 

Nr.crt. Postul didactic 
Nr. de posturi 

normate  
Nr. de posturi 

ocupate  
Nr. de posturi 

vacante  
Gradul de 
ocupare % 

Centrul Universitar Cluj - Napoca 1.304 779 525 59,74% 

1 Preparator 33 33 0 100% 

2  Asistent  263 212 51 80,61% 

3  Lector/ Şef de lucrari  636 233 403 36,64% 

4  Conferenţiar  174 138 36 79,31% 

5  Profesor  198 163 35 82,32% 

  

Centrul Universitar Nord din Baia  
Mare 

330 206 124 62,42% 

1  Preparator 5 5 0 100% 

2  Asistent  38 31 7 81,58% 

3  Lector/ Şef de lucrari  190 84 106 44,21% 

4  Conferenţiar  67 60 7 89,55% 

5  Profesor  30 26 4 86,67% 

TOTAL UTCN 1.634 985 649 60,28% 

  
Principalele cauze ale gradului mic de ocupare a posturilor didactice de profesor, 

respectiv conferențiar universitar, în cadrul Centrului Universitar Cluj-Napoca sunt generate 
de aceiaşi factori ca şi la Baia Mare: 

 pensionarea cadrelor didactice la împlinirea vârstei de 65 de ani, ca urmare a aplicării 
prevederilor legii educației naționale. Astfel, ulterior datei de 14 ianuarie 2011, până la 
sfârşitul anului 2013, din cele 122 de cadre didactice cărora le-a încetat contractul de 
muncă, 59 de cazuri s-au datorat pensionării (45 de profesori universitari, 10 
conferențiari, 3 şefi de lucrări, un asistent). În aceeași perioadă au fost angajate 196 de 
cadre didactice, dintre care 118 au fost încadraţi ca asistenți universitari pe perioadă 
determinată; 

 în anul 2013 s-au angajat 31 de cadre didactice noi, dintre care 16 pe perioadă 
determinată (2 profesori universitari reîncadraţi în învăţământ dupǎ pensionare, cu 
condiţia renunţării la pensie, şi 14 asistenţi doctoranzi) şi 15 pe perioadă nedeterminată 
(un profesor, 8 şefi de lucrări şi 6 asistenţi). Tot ȋn anul 2013 s-au ocupat 9 posturi de 
profesor, 17 de conferențiar și 38 de șef lucrǎri, cu cadre didactice ale Centrului 
Universitar Cluj-Napoca care au promovat pe post. Ȋn decursul aceluiaşi an, din diverse 
motive, au încetat 39 de contracte individuale de muncă (4 profesori, 5 conferenţiari, 4 
şefi de lucrări şi 26 de asistenţi, dintre care 21 asistenţi angajaţi pe perioadă 
determinată); 

 gradul mic de ocupare a posturilor de lector universitar/ șef de lucrări este generat și de 
normarea cu preponderență a activităților desfășurate prin plată cu ora în posturi de 
acest nivel, din motive financiare. 
 

În ce privește Centrul Universitar Nord din Baia-Mare, în cazul posturilor de profesor 
universitar, gradul de ocupare este de 86,67 %. Acest procent se datorează şi faptului că 
atât în anul 2012 cât şi în anul 2013 au rămas în continuare de activitate doi profesori 
universitari. De asemenea, din diverse motive, în anul 2013 au mai încetat 8 contracte 
individuale de muncă (un conferenţiar universitar, 3 lectori/şefi lucrări, 4 asistenţi 
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universitari), iar la 1 octombrie 2013 s-a ocupat un post didactic de lector cu o persoană 
venită din afara universităţii şi, respectiv, 2 posturi didactice de asistent universitar, 14 
posturi didactice de lector / şef lucrări, 5 posturi didactice de conferenţiar universitar cu cadre 
didactice ale centrului care au fost promovate pe post. 

În tabelul 3.4 sunt centralizate câteva date interesante legate de personalul didactic 
din UTCN. Un număr de 697 cadre didactice titulare au titlul ştiinţific de doctor, din care 398 
sunt lectori/ şefi de lucrări şi asistenţi, adică 57,10% din numărul total de cadre didactice cu 
titlul ştiinţific de doctor. Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  în 
universitate, care nu a împlinit vârsta de 36 de ani (până la data de 30 septembrie 2013) este 
de 336 persoane, ceea ce reprezintă 34,11% din totalul personalului didactic titular cu funcţia 
de bază în universitate. În UTCN îşi desfăşoară activitatea un număr de 563 cadre didactice 
asociate, dintre care 76 cadre didactice asociate au împlinit vârsta de 65 de ani, ceea ce 
reprezintă 13,49%.    

 Tabelul 3.4  Statistici relativ la personalul didactic din UTCN (comparativ 2012 și 2013) 

  01.10.2012 01.10.2013 

1 

Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiintific de doctor 710 697 

din 
care 

Lectori / Şefi de lucrări 257 295 

Asistenţi 81 103 

2 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate, 
care nu a împlinit vârstă de 36 de ani  

365 336 

din 
care 

Profesori   0 0 

Conferenţiari 4 7 

Lectori / Şefi de lucrări 93 114 

Asistenţi 219 178 

Preparatori 49 37 

3 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate, 
care a împlinit vârstă de 65 de ani  

8 18 

din 
care 

Profesori 7 15 

Conferenţiari  1 3 

Lectori / Şefi de lucrări  0 0 

Asistenţi  0 0 

4 

Numărul total al personalului didactic asociat: 648 563 

din 
care 

Profesori 75 109 

Conferenţiari 10 35 

Lectori / Şefi de lucrări 105 194 

Asistenţi 458 225 

5 Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică  4 43 

6 

Numărul total al personalului didactic asociat care a implinit vârsta de 65 de 
ani  

112 76 

din 
care 

Profesori 74 53 

Conferenţiari 10 8 

Lectori / Şefi de lucrări 27 6 

Asistenţi 1 9 
 
 

 
 

3.2 SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 
 

Se prezintă în continuare o analiză similară cu cea a situaţiei personalului didactic din 
UTCN, analiză extinsă în continuare asupra personalului didactic auxiliar şi nedidactic, la 
nivelul întregii universităţi, precum şi pe fiecare centru universitar în parte (tabelul 3.5).  

Tabelul 3.5  Situaţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic din UTCN (2012 și 2013) 

 01 octombrie 2012 01 octombrie 2013 

Tip finanţare/ Categorie personal 
Nr. posturi Grad de 

ocupare % 
Nr. posturi Grad de 

ocupare % O V Total O V Total 

Centrul Universitar Cluj - Napoca 739 148 887 83, 31 % 729 192 921 79,15% 

Finanţarea de bază/ personal didactic 
auxiliar şi nedidactic 

494 117 611 80,85% 492 149 641 76,75% 

Venituri proprii/ personal didactic 
auxiliar şi nedidactic 

9 0 9 100,00% 9 0 9 100,00% 
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Venituri proprii/ personal nedidactic la 
complexul de natație 

24 11 35 68,57% 23 12 35 65,71% 

Subvenții pentru cămine-cantine/ 
personal didactic auxiliar si nedidactic 

198 18 216 91,66% 194 20 214 90,65% 

Venituri proprii/ personal funcțional 
D.M.C.D.I. 

14 2 16 87,50% 11 11 22 50,00% 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare 117 78 195 60,00% 116 79 195 59,49% 

Finanţarea de bază/ personal didactic 
auxiliar şi nedidactic 

101 78 179 56,42% 100 79 179 55,87% 

Subvenții pentru cămine-cantine & 
venituri proprii/ personal didactic 

auxiliar şi nedidactic 
16 0 16 100,00% 16 0 16 100,00% 

TOTAL GENERAL UTCN 856 226 1.082 79,11% 845 271 1116 75,71% 

 
Aşa cum se poate observa în tabelul 3.5, în cazul personalului didactic auxiliar și 

nedidactic probleme deosebite se întâmpină în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia 
Mare, unde din cele 179 de posturi normate pe finanţarea de bază sunt ocupate 100, 
înregistrându-se un grad de ocupare de doar 55,87%. Cele 79 posturi neocupate la categoria 
personal didactic auxiliar și nedidactic din compartimentele funcţionale ale centrului, 
respectiv ale facultăţilor, sunt numeroase, având o pondere de 44,13 % în totalul posturilor 
din această categorie şi se datorează în mare parte prevederilor legale care interzic 
ocuparea prin concurs a posturilor vacante. Astfel, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013, 
când s-a impus condiţia de ocupare conform principiului “unu la unu”, respectiv la un post 
ocupat devenit vacant, un post ocupat, s-a făcut o angajare pe durată determinată pe postul 
unei îngrijitoare plecată în concediu fără salar, iar în decembrie 2013 a plecat un 
administrator patrimoniu, post pentru care s-a organizat concurs. Evident, un aşa grad mare 
de neocupare are efecte negative, care se resimt mai ales în cazul Compartimentului de 
Informatizare şi Comunicații, Biroului Administrativ şi Transport, Biroului de Achiziții, 
Serviciului Financiar-Contabil, Biroului Personal Salarizare, de la nivelul Centrului Universitar 
Nord din Baia Mare, precum şi laboratoarelor didactice din cadrul facultăților. 

Probleme majore legate de deficitul de personal se întâmpină şi în cadrul Centrului 
Universitar Cluj-Napoca, în special la nivelul laboratoarelor didactice din cadrul facultăţilor, 
secretariatelor departamentelor şi nu în ultimul rând la resorturile de pază şi îngrijire clădiri. 
Principalele cauze ale deficitului de personal didactic auxiliar şi nedidactic sunt: 

 anterior datei de 1 iulie 2013, posturile vacantate nu puteau fi ocupate prin concurs 
(se “blocau”) ; 

 posturile vacantate după 1 iulie 2013, au putut fi ocupate prin concurs; ulterior acestei 
date au fost ocupate un număr de 35 posturi din care: 
 27 de posturi pe perioadă nedeterminată; 
 8 posturi temporar vacante, pe perioadă determinată, în cazurile în care titularii au 

avut contractul individual de muncă suspendat (concediu fără salar, concediu de 
creştere a copilului, concediu medical pentru boală pe perioadă mai mare de 30 
de zile); 

 salariile de încadrare extrem de scăzute, cu efectul unui grad redus de satisfacţie 
pentru răsplata muncii depuse şi al unui grad scăzut de stabilitate în muncă. 

În continuare se prezintă o situaţie detaliată a numărului de posturi (total, ocupate şi 
vacante) pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din Centrul Universitar Cluj-Napoca 
şi din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, defalcate pe surse de finanţare şi 
departamente/ facultăţi şi servicii. 

În Centrul Universitar Cluj-Napoca la nivelul personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic finanțat de la bugetul de stat gradul de ocupare general este de 76,76%, defalcat 
după cum urmează: 

 personal auxiliar de la facultăți: 66,23%; 

 personal de sprijin al procesului de învăţământ: 75,38%; 

 personal nedidactic: 83,16%. 
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Tabelul 3.6  Situaţia posturilor la Centrul Universitar Cluj-Napoca pentru personalul didactic auxiliar 
şi nedidactic (2012 și 2013) 

  01 octombrie 2012 01 octombrie 2013 

 Finanțarea de la buget       
Nr. 
crt 

Denumire structura 
Total 

posturi 
Ocupate Vacante 

Total 
posturi 

Ocupate Vacante 

 Total general, din care: 611 494 117 641 492 149 

I 
Personal didactic auxiliar la facultăți/ 
laboratoare 

149 101 48 151 100 51 

II 
Personal care sprijină procesul de 
învățământ 

169 143 26 199 150 49 

II Personal nedidactic 293 250 43 291 242 49 
    

I 
Personal didactic auxiliar la facultăți/ 
laboratoare 

149 101 48 151 100 51 

1 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 6 4 2 6 4 2 

2 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 20 14 6 20 14 6 

3 Facultatea de Construcţii 26 16 10 26 15 11 

4 Facultatea de Construcţii de Maşini 23 17 6 23 16 7 

5 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei 

20 12 8 20 12 8 

6 Facultatea de Inginerie Electrică 18 13 5 20 14 6 

7 Facultatea de Instalaţii 5 3 2 5 3 2 

8 Facultatea de Mecanică 16 11 5 16 11 5 

9 
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a 
Mediului 

15 11 4 15 11 4 

II 
Personal care sprijină procesul de 
învățământ 

169 143 26 199 150 49 

1 
Secretariat Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare 

7 7 0 6 6 0 

2 Secretariat Facultatea de Construcţii 6 6 0 7 6 1 

3 
Secretariat Facultatea de Construcţii de 
Maşini 

6 5 1 6 5 1 

4 
Secretariat Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii 

5 5 0 5 5 0 

5 
Secretariat Facultatea de Inginerie 
Electrică 

4 4 0 3 3 0 

6 Secretariat Facultatea de Mecanică 3 3 0 3 3 0 

7 
Secretariat Facultatea de Ingineria 
Materialelor şi a Mediului 

3 3 0 2 2 0 

8 Secretariat Facultatea de Instalaţii 2 2 0 2 2 0 

9 Secretariat D.S.P.P. 1 1 0 1 1 0 

10 
Secretariat Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism 

2 2 0 2 2 0 

11 Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră 3 2 1 4 2 2 

12 Atelier didactic mecanic 8 8 0 8 8 0 

13 Atelier didactic electro 5 2 3 5 2 3 

14 Biblioteca 36 32 4 35 31 4 

15 Editura    22 0 22 

16 Atelier multiplicare 9 9 0 9 9 0 

17 Arhiva 2 2 0 2 2 0 

18 Librarie 2 2 0 2 2 0 

19 Aparat funcţional Senat 3 2 1 8 6 2 

20 Club Cultural 4 3 1 4 3 1 

21 
Departamentul de Imagine şi Relaţii 
Publice 

5 5 0 6 4 2 

22 Biroul pentru Relatii Internaţionale 7 2 5 6 4 2 

23 Oficiul de Recrutare Candidaţi Admitere    2 2 0 

24 Secretariat Şcoala Doctorală 3 2 1 4 3 1 

25 Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 5 2 3 5 4 1 

26 Departament Informatica 14 10 4 15 10 5 

27 Centrul de comunicaţii de date 9 8 1 9 8 1 

28 Secretariat rectorat 9 8 1 9 8 1 

29 Acte de studii 3 3 0 4 4 0 

30 Registratura 3 3 0 3 3 0 
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III Personal nedidactic 293 250 43 291 242 49 

A Personal economico - administrativ 95 87 8 96 90 6 

1 D.G.A. 2 2 0 1 1 0 

2 Audit intern 3 2 1 5 2 3 

3 Direcția financiar - contabilă 24 24 0 24 23 1 

4 Departamentul resurse umane 18 15 3 17 16 1 

5 Biroul juridic 3 2 1 4 4 0 

6 Serviciul aprovizionare 12 11 1 11 11 0 

7 Serviciul intern de contracte si achiziţii 6 6 0 7 7 0 

8 Servicul tehnic 11 9 2 11 10 1 

9 Serviciul administrativ 9 9 0 8 8 0 

10 Serviciul intern de prevenire şi protecţie 3 3 0 3 3 0 

11 Biroul casări 2 2 0 2 2 0 

12 
Compartimentul de control intern şi 
inventariere 

2 2 0 2 2 0 

13 Compartimentul fonduri structurale    1 1 0 

B Alt personal nedidactic 198 163 35 195 152 43 

1 Compartiment de transport auto 12 9 3 12 5 7 

2 Atelier de întreţinere nr. 1 centru 24 19 5 24 18 6 

3 Atelier de întreţinere nr.1 centru, Satu Mare 1 1 0 1 1 0 

4 Atelier de întreţinere nr. 4, B-dul Muncii 23 18 5 22 17 5 

5 Îngrijire clădiri 84 76 8 84 74 10 

6 Telefoniste 5 4 1 5 4 1 

7 Formaţia de pază 47 34 13 45 31 14 

8 Parcuri - curţi Mărişelu 2 2 0 2 2 0 

Personal remunerat din subvenții + regie cămine, cantine    

 Total, din care: 216 198 18 214 194 20 

1 Compartiment de transport auto 1 1 0 1 1 0 

2 Formaţie de lucru nr. 2 Observator 19 17 2 20 18 2 

3 Formaţie de lucru nr. 3 Mărăşti 26 24 2 27 25 2 

4 Atelier tâmplărie PVC 19 17 2 18 15 3 

5 Atelier tâmplărie Dorobanţilor 14 13 1 14 13 1 

6 Formaţia de pază 41 36 5 39 32 7 

7 Serviciul social 8 8  9 9 0 

8 Cămine Observator 22 21 1 22 21 1 

9 Cămine Mărăşti 13 11 2 13 11 2 

10 Cantina Mărăşti 33 31 2 31 31 0 

11 Cantina Observator 18 17 1 18 17 1 

12 Biroul casări 2 2  2 1 1 

        

 Bazin Olimpic 35 24 11 35 23 12 

        
 Venituri proprii 9 9  9 9 0 

1 DECSAP 5 5  5 5 0 

2 Club Cultural 2 2  2 2 0 

3 Birou Programe Comunitare 2 2  2 2 0 

        

1 Venituri proprii (regie cercetare) 16 14 2 22 11 11 

 
În ceea ce priveşte Centrul Universitar Nord din Baia Mare, la nivelul personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic finanțat de la bugetul de stat gradul de ocupare general este de 
55,87%, defalcat după cum urmează: 

 personal auxiliar de la facultăţi 80,77%; 

 personal de sprijin al procesului de învăţământ: 42%; 

 personal nedidactic: 56,31%. 

Tabelul 3.7  Situaţia posturilor la Centrul Universitar Nord din Baia Mare pentru personalul didactic 
auxiliar şi nedidactic (2012 și 2013) 

 01 octombrie 2012 01 octombrie 2013 

Finanțarea de la buget 
Nr. 
Crt 

Denumire structura 
Total 

posturi 
Ocupate Vacante 

Total 
posturi 

Ocupate Vacante 

 Total general, din care: 179 101 78 179 100 79 
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I 
Personal didactic auxiliar la facultăți/ 
laboratoare 

26 21 5 26 21 5 

II 
Personal care sprijină procesul de 
învățământ 

50 22 28 50 21 29 

III Personal nedidactic 103 58 45 103 58 45 

I 
Personal didactic auxiliar la facultăți/ 
laboratoare 

26 21 5 26 21 5 

1 Facultatea de Inginerie 9 8 1 9 8 1 

2 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu 4 3 1 4 3 1 

3 Facultatea de Litere 4 2 2 4 2 2 

4 Facultatea de Ştiinţe 9 8 1 9 8 1 

II 
Personal care sprijină procesul de 
învățământ 

50 22 28 50 21 29 

1 Secretariat Facultatea de Inginerie 2 2 0 2 2 0 

2 
Secretariat Facultatea de Resurse 
Minerale şi Mediu 

2 1 1 3 2 1 

3 Secretariat Facultatea de Litere 2 2 0 3 2 1 

4 Secretariat Facultatea de Ştiinţe 5 4 1 4 3 1 

5 Secretariat D.S.P.P. 1 1 0 1 1 0 

6 Biblioteca 10 8 2 10 8 2 

7 Arhiva / curierat 4 1 3 4 1 3 

8 Birou diplome 3 1 2 2 0 2 

9 Secretariat prorectorat 3 2 1 3 2 1 

10 Registratura 2 0 2 2 0 2 

11 Biroul Relaţii Internaţionale 2 0 2 2 0 2 

12 Depart. de Management al Calităţii 2 0 2 2 0 2 

13 Oficiul I.O.S.U.D. 2 0 2 2 0 2 

14 
Centrul pentru administrarea activităţilor 
de cercetare ştiinţifică 

3 0 3 3 0 3 

15 Birou marketing şi imagine 3 0 3 3 0 3 

16 
Compartiment de informatizare şi 
comunicaţii 

4 0 4 4 0 4 

III Personal nedidactic 103 58 45 103 58 45 

A Personal economico-administrativ 56 26 30 56 26 30 

1 D.G.A. adjunct 1 1 0 1 1 0 

2 Audit intern 3 1 2 3 1 2 

3 Serviciul financiar contabil 16 9 7 17 10 7 

4 Birou personal salarizare 9 4 5 9 4 5 

5 Birou achiziţii publice 7 4 3 7 4 3 

6 Birou investiţii 3 0 3 3 0 3 

7 Biroul administrativ şi transport 9 6 3 9 6 3 

8 
Birou asigurare a sănătăţii şi securităţii în 
muncă 

3 0 3 3 0 3 

9 Birou tehnic întreţinere 2 0 2 2 0 2 

10 Birou servicii sociale 3 1 2 2 0 2 

B Alt personal nedidactic 47 32 15 47 32 15 

1 Oficiul juridic 2 1 1 2 1 1 

2 Personal deservire 17 12 5 17 12 5 

3 Biroul administrativ şi transport 2 0 2 2 0 2 

4 
Personal întreţinere clădire str. Crişan 
nr.10 

3 1 2 3 1 2 

5 
Personal întreţinere clădire str. Victoriei 
nr. 76 

10 8 2 10 8 2 

6 
Personal întreţinere clădire str. V.Babeş 
nr. 62 a 

10 8 2 10 8 2 

7 Personal întreţinere sala de sport 3 2 1 3 2 1 

Personal remunerat din subvenții + regie cămine, cantine 

 Total, din care: 15 15 0 15 15 0 

1 Personal cantina CUNBM 8 8 0 8 8 0 

2 Personal cămin 1 2 2 0 2 2 0 

3 Personal cămin 2 2 2 0 2 2 0 

4 Personal cămin 3 3 3 0 3 3 0 

Personal remunerat din venituri proprii 

 Total, din care: 1 1 0 1 1 0 

1 Secretariat Facultatea de Litere 1 1 0 1 1 0 
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4. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI RELAŢIILE CU STUDENŢII 
 

4.1. CONSIDERAŢII GENERALE 
 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o universitate de cercetare avansată şi 

educaţie, iar pentru realizarea misiunii asumate, îşi desfăşoară activitatea conform Planului 
Strategic. Acesta se realizează conform obiectivelor operaţionale anuale, a căror realizare se 
subordonează obiectivelor strategice generale din Programul managerial al Rectorului 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi asumă, în conformitate cu misiunea şi 
obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi 
de cultură.  

Planul strategic este formulat în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile comunităţii 
academice, prin consultarea facultăţilor, departamentelor şi direcţiilor din structura 
universităţii, precum şi prin dezbateri şi hotărâri ale Senatului. Planul strategic este elaborat 
în conformitate cu cerinţele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane şi 
materiale şi ofertele educaţionale şi de cercetare ştiinţifică existente. Planul strategic este 
actualizat pe baza evoluţiei legislaţiei în domeniu.   

Experienţa personalului didactic, baza materială de care dispune şi existenţa unei 
structuri de cercetare ştiinţifică de un înalt nivel, au permis  Universității Tehnice din Cluj-
Napoca, să îndeplinească standardele naţionale de acreditare la evaluarea instituţională 
efectuată de A.R.A.C.I.S., prin acordarea celui mai înalt calificativ – grad de încredere ridicat. 

Planul strategic pentru perioada 2012-2016 şi planurile operaţionale anuale sunt 
documente publice, cunoscute de comunitatea academică şi sunt accesibile pe pagina WEB 
a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca: (www.utcluj.ro).   

Ca universitate de cercetare avansată și educație, UTCN trebuie să ofere studenților 
un act educațional de calitate, indiferent de nivelul la care acesta se produce, inclusiv prin 
integrarea rezultatelor cercetării în curriculum și în predare. În această perioadă s-a încurajat 
dezvoltarea acelor programe de studiu care oferă un proces educațional creativ, de tip 
formativ, centrat pe rezultatele învățării și pe crearea de competențe transversale necesare 
absolventului și care înglobează cele mai noi cunoștințe generate de către componenta de 
cercetare a universității. De asemenea, s-a încurajat modernizarea procesului didactic prin 
utilizarea pe scară largă a celor mai noi tehnologii educaționale.  

Învăţământul centrat pe student trebuie văzut ca un element cheie în creşterea 
competitivităţii universităţii noastre. Din această perspectivă, sistemul de învăţământ din 
UTCN trebuie să ofere oportunităţi de învăţare şi formare adaptate continuu la schimbările 
rapide ale ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. În acest sens s-a considerat necesar să se acorde 
o atenţie crescută activităţilor de consiliere şi de orientare a studenţilor, redefinind Oficiul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră şi activităţile care se vor desfăşura de către acesta. 

Pentru a răspunde cerinţelor de instruire actuale ale tinerilor precum şi pieţei muncii, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. 
O ofertă de studii complementare pentru studenţi şi de perfecţionare/ formare continuă 
pentru personalul didactic preuniversitar este asigurată de către Departamentul de 
Specialitate Psihopedagogică.  

Conform strategiei de dezvoltare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi 
consolidează în mod consecvent oferta educaţională în sensul creşterii competitivităţii şi 
atractivităţii programelor de studiu. În acest scop se are în vedere valorificarea potenţialului 
uman şi material al universităţii în concordanţă cu programe de studiu similare europene şi 
cu necesităţile identificate în mediul socio - economic zonal şi naţional.  

Cadrele didactice și studenții celor 13 facultăți ale universității noastre constituie o 
comunitate academică prestigioasă, iar rezultatele se regăsesc în colaborarea cu universități 
de profil din străinătate și în buna absorbție a absolvenților pe piața muncii românești și 
europene, dar și de pe alte continente.   

Evoluţia calitativă a personalului didactic constituie o preocupare majoră, mai cu 
seamă în contextul unei salarizări nestimulative a personalului didactic tânăr şi în lipsa unei 
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finanţări multianuale certe. Corelat cu nivelul finanţării de bază, practic într-o continuă 
scădere în ultimii ani, sub coordonarea Prorectoratului Didactic şi a Prorectoratului cu 
Mangementul Resurselor și Politici Financiare, statele de funcţii se realizează în cooperare 
cu Departamentul Resurse Umane conform unui Regulament bazat pe criterii de eficienţă 
economică. Se estimează necesarul de cadre didactice şi se scot posturi la concurs, urmând 
procedurile legale. Se fac eforturi notabile pentru atragerea tinerilor valoroşi spre cariera 
universitară şi în acelaşi timp, cadrele didactice cu rezultate deosebite sunt promovate pe 
funcţii didactice superioare pe bază de concurs. Unul dintre obiectivele conducerii 
universității este asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în 
concordanţă cu aspiraţiile personale şi cu performanţele individuale didactice şi de cercetare. 

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2013-2014 au 
existat 1634 de posturi didactice legal constituite, dintre care 985 sunt ocupate de cadre 
didactice titulare și 339 de cadre didactice asociate. 

Posturile didactice ocupate şi vacante sunt rezultatul întocmirii statelor de funcţii în 
baza formaţiunilor de studiu şi în funcţie de activitatea didactică, conform unui regulament  
bazat pe criterii de eficienţă economică, în corelaţie cu nivelul finanţării de bază.  

Având în vedere numărul posturilor vacante, se impune scoaterea la concurs a 
posturilor vacante pentru atragerea de tineri valoroşi spre cariera universitară şi promovarea 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite pe funcţii didactice superioare.  

Într-o universitate, resursa umană reprezintă bunul cel mai de preț. Resursa umană a 
UTCN a fost și este afectată, în politica de atragere a tinerilor în cercetarea științifică 
universitară, în politica de  întinerire a corpului didactic, respectiv în politica de dezvoltare  
profesională a cercetătorilor și cadrelor didactice, de restricțiile legislative și administrative cu 
privire la salarizare. În viziunea actualei conduceri, o prioritate majoră o constituie formarea 
şi dezvoltarea resursei umane înalt calificate şi adaptate la noile cerinţe de pe piaţa forţei de 
muncă naţională şi europeană. S-a susținut promovarea pe posturi didactice superioare a 
celor care satisfac grila  internă a UTCN și criteriile CNATDCU. În anul 2013 s-au solicitat 
Ministerului Educaţiei Naţionale un număr de 130 de posturi didactice, din care s-au ocupat 
prin concurs, conform metodologiei proprii, un număr de 112 posturi, după cum urmează: 9 
de profesor, 22 de conferențiar, 62 de șef de lucrări/lector și 19 de asistent. 

Şi în anul 2013, la fel ca și în 2012, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și-a 
păstrat organizarea pe cele 13 facultăţi, 9 la Cluj-Napoca și 4 la Baia Mare. S-a păstrat forma 
de organizare a departamentelor din cadrul facultăţilor, atât la Cluj-Napoca cât şi la Baia 
Mare. Ca urmare a fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia Mare a apărut necesitatea 
extinderii şi diversificării profilului de activitate al universității, de formulare şi dezvoltare a 
colaborărilor dintre facultățile şi departamentele din cele două centre universitare în planul 
didactic.  

În acest sens, au avut loc întâlniri cu conducerile facultăţilor de la Centrul Universitar 
Nord din Baia-Mare, în vederea identificării unor măsuri de eficientizare a activităţii didactice 
şi de reducere a cheltuielilor. În ceea ce priveşte specializările de profil socio-umanist şi de 
ştiinţe din UTCN, existente în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, interesul  
conducerii universităţii a fost acela de a susţine aceste specializări la acelaşi nivel ca şi  
specializările inginereşti, de a identifica soluţii inteligente, pe bază de analiză şi dialog, 
împreună cu colegii de la cele două facultăţi cu profil socio-umanist şi de ştiinţe, pentru 
integrarea acestora într-o formă armonioasă în cadrul universităţii, soluţii care să aducă un 
aport de valoare universităţii. 

În perioada ianuarie-februarie 2013 a avut loc finalizarea procesului de evaluare a 
extensiilor UTCN de la Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău, de către o comisie a 
Consiliului de Administraţie. Această comisie a întocmit un raport ce a fost prezentat 
directorilor de extensii, decanilor implicaţi şi responsabililor de programe de studiu de la 
extensiile UTCN. În urma prezentării concluziilor raportului comisiei, s-a decis realizarea unui 
plan de măsuri având ca şi obiectiv creşterea calităţii procesului educaţional şi a eficientizării 
economice, la nivelul extensiilor UTCN. 
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Şi în anul 2013 au avut loc întâlniri cu directorii departamentelor din UTCN, în 
vederea inventarierii problemelor specifice şi identificării celor mai avantajoase soluţii de 
rezolvare. 

Admiterea candidaţilor şi finalizarea studiilor are loc pe bază de regulamente, 
revizuite anual conform criteriilor MEN. Diplomele şi certificatele se acordă pe temeiul că 
universitatea este acreditată şi că programele de studiu sunt autorizate provizoriu/ acreditate 
prin Hotărâre de Guvern (programele universitare de licenţă) sau acreditate prin Ordin al 
Ministrului Educaţiei (programele universitare de master).  

Introducerea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcții în sistemul informatic 
SINU a permis creșterea vizibilității eficienței facultăților sub aspect financiar. Acest element 
a condus la creșterea responsabilității decanatelor și întreprinderea de acțiuni pentru 
organizarea mai adecvată a procesului de învățământ. 

Relația cu studenții a urmărit încurajarea participării studenților la toate activitățile 
UTCN care au legătură cu asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a calităţii vieţii de 
student în general, realizând un cadru prin care interacțiunea studenților cu universitatea să 
fie efectivă, eficientă și benefică, studenţii fiind parteneri activi în evaluarea calitativă a 
procesului de învăţământ. 

Conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a avut o permanentă colaborare cu 
organizațiile studențești, prin sprijinirea logistică și financiară a activităților acestora, prin 
sprijinirea participării studenților la concursuri profesionale și organizarea unor asemenea 
concursuri în cadrul UTCN. Au fost organizate întâlniri periodice cu studenţii facultăţilor 
pentru a le cunoaşte mai bine nevoile şi cerinţele, aceştia fiind, astfel, implicaţi activ în 
identificarea şi semnalarea diverselor probleme din universitate, în îmbunătățirea serviciilor 
pentru studenți, de la suportul academic și de orientare, la problemele administrative 
(școlarizare, taxe, cazare), până la utilizarea infrastructurii sportive și de recreere. 

În octombrie 2013 s-a lansat programul de pregătire suplimentară la matematică a 
studenţilor din anul I, pentru aducerea cunoştinţelor acestora la un nivel corespunzător 
cerinţelor de pregătire în inginerie. 

Prorectoratul didactic s-a preocupat constant de urmărirea situaţiei şcolare şi a 
gradului de reţinere a studenţilor atât la ciclul de licenţă (anexa 1), cât şi la ciclul de master 
(anexa2). Astfel, s-au realizat studii referitoare la promovabilitate, pe facultăţi şi ani de studiu, 
evidenţiindu-se în mod special situaţia anilor terminali (anexa 3).  

Una din priorităţile conducerii universităţii a fost acordarea unui număr cât mai mare 
de burse studenţilor merituoşi şi celor bolnavi sau cu situaţii materiale precare. În acest 
context, lunar au fost suplimentate fondurile de burse primite de la MEN cu sume 
substanţiale din venituri proprii. Situaţia burselor pe facultăţi (licenţă şi master) este redată în 
anexa 4.    

În luna decembrie a avut loc premierea absolvenţilor promoţiei 2013, pentru „Cea mai 
bună lucrare de licenţă” (Tabelul 4.1), precum şi acordarea unor premii studenţilor orfani şi a 
celor cu probleme financiare deosebite. 

 
Tabel 4.1 Absolvenţii promoţiei 2013  -  “CEA MAI BUNĂ LUCRARE DE LICENŢĂ” 

Nr. FACULTATEA Numele şi prenumele absolventului 

1.  Arhitectură şi Urbanism Lucian Victor Ţepeş 

2.  Automatică şi Calculatoare Claudia Anamaria Chifor 

3.  Construcţii Andreea Bianca Nan 

4.  Construcţii de Maşini Sanda Timoftei 

5.  E. T. T. I. Mircea Valeriu Ulinic 

6.  Inginerie Electrică Tudor Cristian Guţiu 

7.  Ingineria Materialelor şi  a Mediului Horea Florea Chicinaş 

8.  Instalaţii Adrian Frătean 

9.  Mecanică Tudor Silviu Lăpuşte 

10.  Inginerie Lavinia Imre 

11.  Litere Andras Samuel  

12.  Ştiinţe Daniel Pop 

13.  Resurse Minerale şi Mediu Lucian Nicolae Jureschi 
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Prorectoratul didactic a colaborat cu membrii Consiliului de Administraţie şi cu 
reprezentanţii studenţilor în vederea întocmirii și actualizării tuturor documentelor necesare 
desfăşurării procesului didactic (Structura anului universitar, Regulamentul de taxe, 
Regulamentul admiterii, Regulamentul ORCA, Regulamentul OCOC, Metodologia de 
concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea  
Tehnică din Cluj-Napoca, Metodologia de evaluare a studenţilor, Metodologia de finalizare a 
studiilor în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților utilizând sistemul ECTS, împreună cu anexele acestuia: Contractul 
de studii, Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenților pe locurile 
bugetate). Acestea au fost discutate şi dezbătute în Comisia Senatului pentru Învăţământ 
Universitar şi Probleme Studenţeşti şi, apoi, aprobate de către Senatul UTCN. 

 
4.2. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII  
În prezent, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca funcţionează 13 facultăţi, 

(conform H.G. 493/17.07.2013), în care se desfăşoară activităţi de studii universitare de 
licenţă, masterat şi doctorat, de formare şi dezvoltare continuă postuniversitară şi, 
interdependent, activităţi de cercetare ştiinţifică.  
 La sfârşitul anului 2013, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca existau un număr 

de 98 de programe de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (vezi 

anexa 5).  

  În Tabelul 4.2 se prezintă situaţia programelor de licenţă (acreditate sau autorizate 

provizoriu) oferite de fiecare facultate, pe domenii de licenţă. Din numărul total de 98 

programe de licenţă: 

 83 programe (reprezentând 84,7%) sunt acreditate, şi  
 15 programe (reprezentând 15,3%) au autorizaţie de funcţionare provizorie. 
 

Tabelul 4.2 Situaţia programelor de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu, pe facultăţi şi domenii  

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă 

Programe Total programe 

acreditate 
autorizate 
provizoriu 

pe 
domeniu 

pe 
facultate 

1 Arhitectură şi Urbanism Arhitectură 1 0 1 1 

2 Automatică şi Calculatoare 

Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

3 0 3 
6 

Ingineria sistemelor 3 0 3 

3 Construcţii 

Inginerie civilă 3 2 5 

7 Inginerie geodezică 1 0 1 

Inginerie şi management 1 0 1 

4 Construcţii de Maşini 

Inginerie industrială 8 1 9 

18 
Inginerie mecanică 0 1 1 

Inginerie şi management 5 0 5 

Mecatronică şi robotică 2 1 3 

5 
Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

4 0 4 
5 

Inginerie şi management 0 1 1 

6 Inginerie Electrică 

Inginerie electrică 4 0 4 

8 
Inginerie energetică 1 0 1 

Inginerie şi management 0 1 1 

Ştiinţe inginereşti aplicate 1 1 2 

7 Instalaţii Ingineria instalaţiilor 1 0 1 1 

8 Mecanică 

Ingineria autovehiculelor 1 0 1 

8 
Ingineria transporturilor 0 1 1 

Inginerie mecanică 3 2 5 

Mecatronică şi robotică 1 0 1 

9 
Ingineria Materialelor şi a 
Mediului 

Ingineria materialelor 3 0 3 
4 

Ingineria mediului 1 0 1 

10 Inginerie (CUNBM) 
Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

1 0 1 7 
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Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă 

Programe Total programe 

acreditate 
autorizate 
provizoriu 

pe 
domeniu 

pe 
facultate 

Inginerie electrică 1 0 1 

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

1 0 1 

Inginerie energetică 1 0 1 

Inginerie industrială 1 0 1 

Inginerie mecanică 1 0 1 

Inginerie şi management 1 0 1 

11 
Resurse Minerale şi Mediu 
(CUNBM) 

Ingineria materialelor 1 0 1 

8 

Ingineria mediului 2 0 2 

Inginerie civilă 1 0 1 

Inginerie geodezică 1 0 1 

Mine, petrol şi gaze 2 0 2 

Ştiinţa mediului 1 0 1 

12 Litere (CUNBM) 

Arte vizuale 1 0 1 

13 

Asistenţă socială 1 0 1 

Filosofie 1 0 1 

Limbă şi literatură 2 0 2 

Limbi moderne aplicate 1 0 1 

Ştiinţe ale comunicării 1 0 1 

Ştiinţe ale educaţiei 0 1 1 

Studii culturale 1 0 1 

Teologie 3 1 4 

13 Ştiinţe (CUNBM) 

Administrarea afacerilor 1 0 1 

12 

Biologie 1 0 1 

Chimie 1 0 1 

Cibernetică, statistică şi informatică 
economică 

0 1 1 

Fizică 1 0 1 

Informatică 1 0 1 

Ingineria produselor alimentare 2 0 2 

Management 1 1 2 

Matematică 2 0 2 

TOTAL 83 15 98 98 

 
 În ceea ce priveşte durata şcolarizării (sau a numărului de credite transferabile 
acordate la finalizare), programele de studiu de licenţă sunt organizate în: 

▪ 23 de programe (reprezentând 23,47 %), cu durata studiilor de 3 ani, respectiv 
180 credite transferabile; 

▪ 74 programe (reprezentând 75,5%) cu durata studiilor de 4 ani, respectiv 240 
credite transferabile; 

▪ un program (reprezentând 1%), cu durata studiilor de 6 ani, respectiv 360 credite 
transferabile. 

  La sfârşitul anului 2013, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca existau 95 

programe de studiu de tip master (vezi anexa 6), toate acreditate (tabelul 4.3). Din cele 95 

programe: 

- 86 programe de master (90.5%) sunt active în anul universitar 2013-2014 
- 9 programe de master (9.5%) nu sunt active în anul universitar 2013-2014 

 
Tabelul 4.3 Situaţia programelor de studiu de master pe facultăţi 

Facultatea 
Activ în 
2013-
2014 

Inactiv  
în 2013-

2014 
Total 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 10 0 10 

Facultatea de Construcţii 8 0 8 

Facultatea de Construcţii de Maşini 13 3 16 

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 6 0 6 
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Facultatea de Inginerie Electrică 5 0 5 

Facultatea de Instalaţii 1 0 1 

Facultatea de Mecanică 7 0 7 

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului 8 2 10 

Facultatea de Inginerie (CUNBM) 5 4 9 

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu (CUNBM) 4 0 4 

Facultatea de Litere (CUNBM) 11 0 11 

Facultatea de Ştiinţe (CUNBM) 8 0 8 

Total 86 9 95 

   
  În anul 2013 au fost înfiinţate şi acreditate două programe noi de master (HSU 
nr.4/10.04.2013) și a fost desființat un program de master (HSU nr.5/10.04.2014). 
  

STUDIILE DOCTORALE ÎN UTCN 
În anul 2013 s-a continuat acţiunea  de aliniere a studiilor doctorale din UTCN la 

rigorile și cerinţele Legii Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare (Legea 1/2011) și ale 
Codului studiilor universitare de doctorat (HG Nr. 681 din 29 iunie 2011). Noul regulament 
instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este deja supus dezbaterii colectivităţii academice din 
UTCN. Ținând cont de tendinţele actuale din ţară și străinătate privind educaţia doctorală, 
noul regulament propune un model integrator de şcoală doctorală, care să răspundă la o 
serie de deziderate, cum ar fi: 

 Independenţa academică şi, în acelaşi timp, responsabilizarea conducătorului de 
doctorat;  

 Inserarea şi asimilarea  doctorandului într-un colectiv de cercetare în vederea educării lui 
prin cercetare;  

 Flexibilizarea şi diversificarea programelor de doctorat pentru a răspunde necesităților 
majore ale societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare;  

 Creşterea calităţii studiilor de doctorat şi internaţionalizarea lor;  

 Simplificarea managementului academic şi administrativ prin responsabilizarea ierarhică 
a structurilor şcolii.  

Din punctul de vedere al situației doctoranzilor înscriși la doctorat în cadrul UTCN, ea 
este prezentată sintetic în tabelul 4.4 pentru anul 2013, comparativ cu anul 2012. 
 

Tab.4.4 Situaţia doctoranzilor înscrişi în UTCN în 2012 și 2013 

Nr. Indicator Anul 2012 Anul 2013 

1 Număr teze susținute 248 179 

2 Număr conducători științifici 189 189 

3 Număr teze în cotutelă 19 13 

4 Număr teze susținute în cotutelă 10 7 

5 Număr total doctoranzi  1442 1406 

6 Număr doctoranzi exmatriculați 126 65 

7 Număr doctoranzi străini 16 16 

8 Număr domenii doctorat 14 14 

9 Număr doctoranzi admiși cu taxă 24 23 

10 Număr doctoranzi admiși cu bursă 208 218 

 
Numărul relativ redus de teze de doctorat finalizate în 2013 se explică prin faptul că 

în anul 2012 s-au finalizat două proiecte instituționale finanțate din fonduri structurale 
(PRODOC și SIDOC). În schimb, tezele finalizate în 2013 sunt în marea lor majoritate din 
proiectul QDOC, care are termen de raportare luna mai 2015.  

Din analiza comparativă a datelor din tabelul de mai sus se desprind următoarele 
concluzii: 

 Numărul de doctoranzi înmatriculat la UTCN este ridicat, comparativ cu alte universităţi. 
Din numărul total al doctoranzilor înregistraţi, 56% sunt doctoranzi admiși înainte de 
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2011, la ora actuală secretariatul şcolii doctorale desfăşurând o acţiune de clarificare a 
situaţiei acestora. 

 Numărul mic de teze în cotutelă denotă un grad redus de interdisciplinaritate.  

 Numărul relativ redus de doctoranzi străini este cauzat, pe de o parte, de îngrădirile 
legislative din Romania, iar pe de altă parte de lipsa de vizibilitate/atractivitate a studiilor 
doctorale din UTCN.  

 Procentul redus de studenţi doctoranzi cu taxă (aproximativ 10%) indică o colaborare 
redusă cu mediul economic.  

Situaţia conducătorilor de doctorat din UTCN este prezentată în figurile 4.1 şi 4.2. Aşa 
cum rezultă din diagramele de mai jos, există câteva aspecte critice în ceea ce privește 
activitatea și componenţa corpului conducătorilor de doctorat. În primul rând este de 
remarcat ponderea mare a conducătorilor de doctorat care au vârsta peste 65 de ani (~48%). 
În acelaşi timp, numărul conducătorilor de doctorat tineri este foarte mic. De exemplu, 
conducătorii de doctorat cu vârsta sub 50 de ani reprezintă doar 6,3% din numărul total al 
conducătorilor de doctorat. De asemenea, gradul de implicare al conducătorilor de doctorat 
este destul de redus. Astfel, numai 62% din numărul conducătorilor sub 65 de ani desfăşoară 
activitate de conducere de doctorat (au cel puţin un doctorand). Conducătorii peste 65 de ani 
au un grad de implicare de 36%. Pentru a redresa această situație au fost luate câteva 
măsuri, cum ar fi: suportarea de către universitate a unei cote de 30% din taxa de abilitare, 
asigurarea prin Școala doctorală a logisticii pentru susţinerea tezei de abilitare şi 
diseminarea la nivelul comunităţii academice din UTCN a bazei legislative și a procedurilor 
pentru abilitare. Astfel, în 2013 au obţinut abilitarea 6 cadre didactice din UTCN cu vârsta 
sub 45 de ani, dintre care 5 sunt conferenţiari.  

 

  
Fig.4.1 Distribuţia conducătorilor de doctorat pe 
limite de vârstă 

Fig.4.2 Gradul de implicare a conducătorilor de 
doctorat pe limite de vârstă 

  
În ceea ce priveşte numărul domeniilor de doctorat, trebuie remarcat că în UTCN 

există potenţialul necesar pentru acreditarea unor noi domenii. În această direcţie, în anul 
2013 s-a întocmit dosarul de acreditare pentru domeniul Fizică.  
 

Concluzii şi direcţii de acţiune privind studiile doctorale în UTCN 
Pornind de la premisa că studiile doctorale, prin implicaţiile lor, au un rol important în  

realizarea strategiei de dezvoltare a UTCN pentru perioada 2012-2016 precum şi în 
meţinerea universităţii noastre în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, 
se impun câteva elemente privind evoluţia viitoare a studiilor doctorale în UTCN. În primul 
rând, trebuie pus un accent sporit pe calitatea studiilor doctorale şi a tezei de doctorat. 
Pentru a realiza acest deziderat este necesară integrarea activităţii de cercetare din UTCN 
cu activitatea din Școala doctorală. De asemenea, este necesar să se elaboreze un ghid  de 
redactare a tezei de doctorat și a criteriilor minime pentru acceptarea ei.  

O a doua direcţie strategică constă în promovarea programelor de doctorat în 
colaborare cu agenţii economici. Atragerea studenților cu burse susținute de mediul 
economic sau pe proiecte de cercetare științifică în colaborare cu industria ar motiva 
studenţii doctoranzi sub aspect profesional. Pe de altă parte, acest tip de doctorat ar 
contribui la inserarea profesională a doctoranzilor.  
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A treia direcţie în care trebuie acţionat este cea a interdisciplinarităţii: la ora actuală 
este unanim acceptată ideea că este mult mai uşor să faci performanţă într-un domeniu 
interdisciplinar decât în unul care presupune o specializare „îngustă”. Prin natura sa, UTCN 
are un potenţial de interdisciplinaritate deosebit de ridicat, dar, din păcate, el este insuficient 
exploatat.  

În ceea ce priveşte vizibilitatea studiilor de doctorat şi atragerea studenţilor străini, 
este necesară o promovare mai „ agresivă” a programelor de doctorat din UTCN, în primul 
rând a programelor în care excelenţa UTCN este recunoscută. De asemenea, trebuie 
continuată acţiunea de susținere a programelor de doctorat în cotutelă cu universităţi din 
străinatate şi de participare a universităţii în programele internaţionale de doctorat.  
 

4.3. ACTIVITATEA OFICIULUI RECRUTARE CANDIDAŢI ADMITERE 
În cadrul Oficiului Recrutare Candidaţi Admitere (ORCA) au fost desfăşurate o serie 

de activităţi administrative prezentate cronologic în continuare: 
a) Actualizarea regulamentului admiterii în conformitate cu legislația curentă. 
b) Actualizarea materialelor publicitare necesare promovării ofertei educaţionale a 

UTCN pentru admiterea din 2014. Toate materialele (afişe, fluturaşi, prezentări) au 
fost realizate în cadrul ORCA (60000 calendare, 60000 cărți de vizită, 72000 flyere 
facultăți, 500 mape, 1000 afișe A3 admitere 2014). 

c) Multiplicarea materialelor de publicitate elaborate de ORCA şi la cerere a celor 
elaborate de facultăţi. 

d) Pregătirea unor pachete informaționale și distribuirea acestora în 381 de licee. 
e) Actualizarea broșurii  admiterii. 
f) Actualizarea paginii web a admiterii. 
g) Asigurarea corespondenţei cu cei care au scris pe adresa admitere@utcluj.ro (peste 

1600 de mesaje), la care a răspuns secretara ORCA și directorul ORCA. 
h) Realizarea de statistici, rapoarte şi informări pentru MEN, presă şi rectoratul UTCN. 
i) Organizarea şi monitorizarea simulării concursului de admitere cu test grilă la 

matematică din data de 10 mai 2013. 
j) Organizarea şi monitorizarea procesului de admitere din sesiunile iulie şi septembrie 

2013 care au presupus: 

 Refacerea în totalitate a fluturaşilor pentru admitere, multiplicarea lor în cadrul 
ORCA şi distribuirea acestora către facultăţi. 

 Planificarea locaţiilor de desfăşurare a concursului de admitere.  

 Monitorizarea procesului de elaborare a subiectelor de admitere, multiplicarea şi 
distribuirea acestora. 

 Asigurarea logisticii necesare desfăşurării înscrierilor şi a examenelor de concurs. 
k) Actualizarea procedurii pentru informarea potențialilor candidați. 
l) Actualizarea procedurii pentru organizarea admiterii 2013 
m) Actualizarea procedurii pentru desfășurarea admiterii 2013 
n) Actualizarea Statutului de Organizare și Funcţionare a ORCA 
o) Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară al Comisiilor de Admitere la nivel 

licență. 
În vederea promovării ofertei educaţionale, ORCA a desfăşurat activităţi precum 

planificarea, organizarea şi realizarea deplasărilor în 47 de licee în  ianuarie - februarie 2013. 
   

REZULTATELE ADMITERII 2013 
Pentru anul universitar 2013-2014, la nivel de licenţă, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca a scos la concurs, în sesiunea iulie 2013, locurile la buget menţionate pentru fiecare 
facultate în tabelul 4.5. Este prezentat numărul de candidați înscriși, după prima opțiune, 
pentru fiecare facultate, precum și concurența pe locurile la buget scoase la concurs. Pe 
locurile la taxă, numărul de candidați înscriși cu prima opțiune a fost relativ mic, în general, 
datorită sistemului de admitere‚ ”media bate opțiunea’’, care oferă candidatului posibilitatea 
de a opta prima dată pentru buget și apoi pentru taxă. În general, au avut prima opţiune la 
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taxă candidații care nu îndeplineau condițiile, conform regulamentului admiterii, pentru 
ocuparea unui loc la buget. 

 
Tabelul 4.5  Concurența pe locurile scoase la concurs în sesiunea iulie 2013 (buget) 

Facultatea 
Locuri scoase la 
concurs (buget) 

Număr candidaţi 
înscrişi cu prima 
opţiune (buget) 

Gradul de 
acoperire 

Arhitectură şi Urbanism 80 255 3,19 

Automatică şi Calculatoare 450 1063 2,36 

Construcţii 370 397 1,07 

Construcţii de Maşini 520 555 1,07 

ETTI 285 1053 3,69 

Inginerie Electrică 255 386 1,51 

IMM 165 122 0,74 

Instalaţii 150 136 0,91 

Mecanică 325 405 1,25 

TOTAL CLUJ-NAPOCA 2600 4372 1,68 

Inginerie 163 194 1,19 

Resurse minerale și mediu 96 139 1,45 

Științe 160 420 2,63 

Litere 181 358 1,98 

TOTAL  BAIA MARE 600 1017 1,70 

Total 3200 5389 1,68 

 
În tabelul 4.6 este prezentată situația comparată a concurenței pe locurile bugetate 

din iulie 2011, 2012 și 2013. 
 

Tabelul 4.6 Concurența pe locurile scoase la concurs în iulie 2011, 2012 și 2013 la Cluj-Napoca 

Facultatea 
Concurența 

2011 
Concurența 

2012 
Concurența 

2013 

Arhitectură şi Urbanism 3,00 2,52 3,19 

Automatică şi Calculatoare 1,49 1,74 2,36 

Construcţii 1,05 0,96 1,07 

Construcţii de Maşini 0,90 1,05 1,07 

ETTI 2,51 1,95 3,69 

Inginerie Electrică 1,20 1,26 1,51 

Ingineria Materialelor și a Mediului 0,64 0,60 0,74 

Instalaţii 1,09 0,97 0,91 

Mecanică 1,37 1,10 1,25 

Total 1,33 1,29 1,68 

 
În tabelul 4.7 este prezentată dinamica admiterii la Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca pe ultimii 4 ani. 
Din analiza datelor prezentate în tabelul 4.7 se pot deduce următoarele concluzii: 

a) Toate locurile alocate la buget în 2013 au fost ocupate, cu excepția a două locuri pentru 
rromi, locuri care, din păcate, nu s-au putut reloca către români. 

b) Numărul locurilor ocupate la taxă în 2013 a crescut cu 245 față de anul trecut, ajungând 
la 431 (la Cluj-Napoca). 

c) Per global, admiterea 2013 a fost mai bună decât cea din 2012, ocupându-se 3093 locuri 
la Cluj-Napoca, cu 170 de locuri mai mult decât în 2012  (în 2011 s-au ocupat 2924, iar în 
2012 s-au ocupat 2923). 

d) Alocarea în etape a numărului de locuri și nu toate odată a dezavantajat universitatea.  
e) Față de anul 2012, când două facultăți (Construcţii și Ingineria Materialelor și a Mediului) 

nu și-au ocupat locurile propuse la buget, în 2013, doar Facultatea de Construcții a 
continuat trendul descendent. 

f) La Facultatea de Arhitectură și Urbanism se constată, pentru al treilea an consecutiv, o 
scădere a numărului de candidați la admitere. 
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Tabelul 4.7 Comparaţie între admiterea 2010, 2011, 2012  și  2013 la Cluj-Napoca 
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g) Existenţa mai multor comisii de admitere face ca numărul total de înscrişi să nu fie 

acelaşi cu numărul candidaţilor, deoarece un candidat s-a putut înscrie la mai multe 
comisii, el fiind numărat la fiecare comisie. În cazul metodologiei de admitere cu mai 
multe comisii, numărul de înscrişi este întotdeauna mai mare decât numărul real al 
candidaţilor. Existenţa unei singure comisii de admitere ar permite să se cunoască în 
fiecare moment numărul real al candidaţilor înscrişi.  

h) Datorită scăderii numărului de locuri alocate la Cluj-Napoca, trendul crescător din ultimii 
ani a fost întrerupt, constatându-se o scădere a numărului de locuri la buget ocupate, 
până la 2662 (numărul total de studenţi admişi la buget a fost de 2500 în anul 2009, de 
2605 în anul 2010,  de 2685 în anul 2011, respectiv de 2745 în 2012). 

i) Chiar dacă numărul de locuri alocate la buget la Cluj-Napoca a fost mai mic decât în anul 
anterior, se constată că numărul de locuri ocupate la taxă a fost mai mare decât în anul 
anterior, ceea ce a condus ca, per total, numărul de locuri ocupate la Cluj-Napoca 
(buget+taxă) să fie cel mai mare din ultimii  4 ani. 

Mai jos este prezentată, în figura 4.3, evoluția ocupării locurilor la buget la fiecare 
facultate și per total universitate, în ultimii 4 ani: 

 
Figura 4.3 Evoluția gradului de ocupare a locurilor la admiterile 2010, 2011, 2012 și  2013 la Cluj-
Napoca 
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4.4. ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE SPECIALITATE CU PROFIL  
       PSIHOPEDAGOGIC (DSPP) 
DSPP al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca are misiunea formării psihopedagogice 

a studenţilor şi a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de 
formaţie tehnică, a perfecţionării şi formării continue a personalului didactic în sistemul de 
învăţământ tehnic şi profesional şi a participării la cercetarea pedagogică pentru educaţie 
vocaţională în plan regional, naţional şi internaţional. 

De asemenea, DSPP are misiunea de a consolida cunoştinţele socio-umaniste care 
urmăresc să dezvolte capacitatea de comunicare culturală, de conştientizare a diferenţelor 
de mentalitate, de formare a spiritului de toleranţă şi de asimilare a valorilor. Nu în ultimul 
rând, departamentul, prin colectivul de specialitate, asigură dezvoltarea psihică armonioasă 
a studenţilor, precum şi a caracterului, prin apelul constant spre valori înalte. 

În cadrul departamentului se desfăşoară programul de studii psihopedagogice în 
vederea certificării pentru profesia didactică pentru studenţi la zi ai facultăţilor din cadrul 
universităţii (fără taxă) şi absolvenţi de studii superioare tehnice (cu taxă) astfel: 

- nivelul I (nivelul licență – iniţial) de certificare pentru profesia didactică; 
- nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică – pentru absolvenţii 

ciclului de licenţă; 
- studii postuniversitare de specializare (durata): nivelul I + nivelul II; 
- pregătire psihopedagogică pentru formarea continuă, pentru obţinerea gradului didactic 

II în învătământul preuniversitar, în domeniul tehnic şi profesional;. 
- colocviul pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar în domeniul 

tehnic şi profesional ; 
Disciplinele de ştiinţe socio-umane din cadrul departamentului (filozofie, sociologie, 

comunicare, economie, economia firmelor etc.), se regăsesc în planurile de învăţământ ale 
facultăţilor. 

Conform Legii Educatiei Naţionale nr. 1/2011 şi a O.M nr 3753/9.02.2011, începând 
cu anul universitar 2012-2013, la nivelul I al certificării pentru profesia didactică s-a continuat 
pregătirea în forma nivelului I doar pentru cei care s-au înscris deja la cursurile modulului 
psihopedagogic, respectiv pentru anii III şi IV de licenţă de la toate specializările tehnice din 
Cluj-Napoca şi extensiile universitare din localităţile Alba-Iulia, Zalău, Bistriţa şi Satu-Mare. În 
urma apariţiei Ordinului nr. 5745 au început înscrierile pentru formarea psihopedagogică la 
anul I licenţă. Anii III şi-au continuat formarea alături de studenţii anului II, iar prin aprobarea 
Senatului UTCN aceştia au posibilitatea ca în anul IV să finalizeze modulul de 
psihopedagogie prin modificarea planului de învăţământ. 

În anul 2013 situaţia studenţilor înscrişi la modulul de psihopedagogie nivel I –licenţă 
este prezentată în tabelul 4.9: 
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Tabelul 4.9   

 PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ (Licenţă - nivel I) An II An III An IV Total 

1 Inginerie civilă şi instalaţii 180 103 120 403 

2 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 81 70 23 174 

3 Inginerie geodezică 19 27 10 56 

4 Ingineria sistemelor de calculatoare şi tehnologia informaţiei 221 71 80 372 

5 Inginerie mecanică 150 23 50 223 

6 Inginerie industrială 48 10 63 121 

7 Mecatonică şi robotică 40 15 28 83 

8 Ingineria materialelor 43 6 28 77 

9 Ingineria mediului 31 7 5 43 

10 Inginerie şi management 47 30 8 85 

11 Inginerie electrică şi energetică 81 45 30 156 

 TOTAL 941 407 445 1793 

 
Învăţământul universitar pentru nivelul II, postuniversitar se derulează pentru 

absolvenții nivelului I, sub forma învățământului postuniversitar. Înscrierile debutează în 
semestrul al II-lea al anului universitar în curs. 

Învăţământul postuniversitar de specializare/conversie se desfăsoară sub formă de: 
- Cursuri postuniversitare de specializare cu durata de sub un an – modulul 

psihopedagogic intensiv. Cursurile se desfăsoară în zilele de sâmbătă şi duminică, 
intensiv pentru a fi acoperite toate disciplinele din planul de învăţământ al nivelului I; 

- Cursuri de specializare şi perfecţionare – pregătire psihopedagogică pentru obținerea 
gradului didactic II – se desfășoară pe parcursul lunii iulie, sesiunea pentru înscrierea 
la definitivat şi gradul didactic II desfășurându-se în luna august. 
Formarea continuă pentru gradul didactic II şi gradul didactic I s-a desfăşurat în 

perioada de vară, sub forma pregătirii psihopedagogice şi metodice, dar şi a examenelor 
pentru obţinerea gradelor didactice II şi I. 

Situaţia celor care au promovat aceste examene este prezentată sintetic mai jos. 
Tabelul 4.10 

Anul Grad didactic II Grad didactic I Definitivat 

2011 34 51 20 

2012 26 34 - 

2013 20 30 - 

 
Situația este diferită faţă de anul precedent, prin reducerea numărul participanților la 

examenul pentru gradul al doilea precum şi pentru colocviul de gradul I. Cauzele sunt 
reducerea numărului de posturi în învățământul preuniversitar tehnic, lipsa postului pentru 
profiluri tehnice pentru titularizare, lipsa unei forme de pregătire pentru specializarea 
Educaţie tehnologică. 

 
4.5. ACTIVITATEA OFICIULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 
 
Obiectivul principal pentru realizarea misiunii Oficiului de Consiliere și Orientare în 

Carieră (OCOC) pentru anul 2013 a fost asigurarea unei consilieri profesionale pentru 
orientarea în carieră a studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în 
vederea angajării fiind consiliaţi la cerere studenţi şi absolvenţi din toată universitatea, 
punându-le la dispoziţie informaţii despre: Cum se caută un loc de muncă; Cum se 
realizează un Curriculum Vitae; Cum se scrie o scrisoare de intenţie; Cum să se comporte la 
un interviu etc. Consilierea s-a desfăşurat în mod nemijlocit sau prin intermediul poştei 
electronice.   

Începând cu primele zile ale anului 2013, OCOC a derulat activităţi de colaborare cu 
organizaţia studenţească BEST, în vederea organizării unei noi ediţii JOBSHOP, desfăşurat 
în perioada 18-22 martie 2013, la Casa de Cultură a Studenţilor bucurându-se de un mare 
succes atât în rândul firmelor cât şi al participanţilor. În cadrul acestui eveniment s-a 
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desfăşurat  târgul de forţă de muncă unde OCOC a avut atribuit un stand, oferind servicii de 
consiliere şi orientare în carieră participanţilor la târg. 

OCOC a iniţiat evenimentul numit "Zilele Carierei în UTCN". Prin acest eveniment, 
OCOC şi-a propus să organizeze o serie de activităţi care să-i ajute pe studenţi să-şi 
identifice traseul în ceea ce priveşte cariera lor. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 1-5 
aprilie 2013 şi a avut un ecou bun în rândul studenţilor. Activităţile în cadrul acestui 
eveniment au fost diverse: vizite la companii (EMERSON Cluj şi TENARIS SILCOTUB 
Zalău), întâlniri cu consilierii de sudii, cursuri pentru dezvoltarea personală, sesiunea 
ştiinţifică naţională pentru studenţi şi elevi "O Carieră în Inginerie", ediţia a III-a. 

În perioada ianuarie-aprilie 2013 s-au continuat activităţile începute în luna 
septembrie 2012 în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social European: VIA-Vocaţie, 
Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional. Astfel, până la 
sfârşitul lunii aprilie 2013 un număr de 100 studenţi au beneficiat de activităţile de consiliere 
specifice proiectului folosind informaţii şi instrumente TIC. 

O preocupare continuă a OCOC-ului a reprezentat-o identificarea și inițierea unor 
colaborări privind angajarea absolvenţilor UTCN şi oferirea unor locuri de practică pentru 
studenţi.  

În luna martie 2013 OCOC a participat la evenimentul "Angajabilitatea în Centru" 
organizat de către Centrul de Carieră al Universităţii Babeş-Bolyai împreună cu Link 
Educaţion And Practice, care a inclus o sesiune de schimburi de bune practici şi proiecte 
între centrele universitare, grupuri de discuţii tematice şi o masă rotundă cu angajatorii. 

Activitatea OCOC-ului s-a materializat şi prin încheierea acordului de parteneriat cu 
SC ALTE FAPTE SRL (în organizarea evenimentelor: Târgul de Cariere, desfăşurat în 
perioada 12-13 martie, Târgul de Cariere în IT desfăşurat în perioada 10-11 aprilie 2013 și 
Târgul de Cariere, desfăşurat în perioada 12-13 noiembrie 2013. Contractul de colaborare cu 
firma SC CATALYST SOLUTIONS S.R.L Bucureşti a avut ca scop distribuirea în rândul 
studenţilor UTCN a revistei „Ghidul Angajatorilor-Internship&Trainee Guide", a materialelor 
informative privind Târgul on-line pentru Proaspeți Absolventi și a revistei “Ghidul 
Angajatorilor”. 

În perioada 17-18 mai OCOC a participat la Conferinţa Anuală a Asociației 
Learn&Vision “Masa critică pentru o educație de calitate”, ocazie cu care s-au dezbătut 
probleme legate de managementul școlar, asigurarea calității în învățământ, competențe 
cheie în învățarea pe tot parcursul vieții, formarea profesională a adulților. 

Pe tot parcursul anului 2013, OCOC a menţinut legătura cu reprezentanţii Trendence 
Institut GmbH Berlin în vederea continuării şi dezvoltării colaborării iniţiate în toamna anului 
2010, cu privire la participarea UTCN la realizarea sondajului anual de opinie desfăşurat 
online, în cadrul căruia li se oferă studenţilor posibilitatea de a se exprima în legătură cu 
studiul şi cariera: Sondajul trendence Graduate Barometer Europe 2013. 

Studenţii UTCN au participat în 2013 la realizarea acestui studiu în număr de peste 
1300, dintre cei aproximativ 11000 studenţi participanţi din România. Comparativ cu anul 
2012, când au participat 426 studenţi ai universităţii noastre, în anul 2013 s-a constatat o 
creştere semnificativă.  

Rezultatele evaluării performaţei universităţii: grad de importanţă vs. grad de 
satisfacţie sunt prezentate în anexa 7. 

În data de 31 mai 2013, 72 de studenţi ai UTCN au participat, alături de OCOC, la 
evenimentul organizat de SC EMERSON SA Cluj: "Ziua Porţilor Deschise". Cu această 
ocazie studenţii au primit informaţii cu privire la specificul companiei, au putut să discute cu 
specialiştii EMERSON pe marginea unor subiecte de interes comun (posibilităţi de angajare, 
practică, internship, lucrări de diplomă, teme de cercetare) şi au vizitat halele de producţie.   

La inițiativa OCOC, s-a lansat proiectul "Săptămâna Bobocilor", dedicat studenţilor 
din anul I, având ca obiectiv integrarea "bobocilor" în viaţa universitară şi familiarizarea lor cu 
oraşul, campusul universitar şi mediul academic. Evenimentul a derulat activităţi de 
informare şi consiliere, dialoguri deschise cu profesorii şi studenţii din anii mai mari, concurs 
de fotografie, activităţi sociale, culturale şi sportive. 
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Pe tot parcursul anului 2013 OCOC a desfăşurat activităţi de consiliere şi orientare în 
carieră pentru studenţii şi absolvenţii UTCN și au fost realizate noi materiale publicitare: afişe 
şi fluturași informativi cu scopul de a atrage atenţia studenţilor cu privire la activităţile 
desfăşurate de OCOC. 

 
4.6 ACTIVITATEA DIRECŢIEI GENERALE BIBLIOTECĂ 
 
Activitatea Direcţiei Generale Bibliotecă este axată în principal pe deservirea cu 

informaţii ştiinţifice, tehnice şi generale a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din 
Universitate, atât la Cluj-Napoca cât și la Baia Mare. 

Biblioteca Centrală deserveşte cadrele didactice şi studenţii de la toate facultăţile 
universităţii, asigurând cărţile de specialitate, cursurile şi îndrumătoarele necesare procesului 
de învăţământ. În cursul anului 2013 s-a reuşit alocarea unor fonduri mai mari pentru 
achiziţia de carte, cumpărându-se un număr de 7274 volume, cca. 4150 de titluri de carte din 
toate domeniile ajungând la sfârşitul anului la un număr total de 565.739 volume. S-a oferit 
acces la resursele electronice, prin Proiectul ANELiS Plus – Acces Naţional Electronic la 
Literatura Ştiinţifică de Cercetare, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
acces la Catalogul electronic on-line Infostandard prin calculatoarele din UTCN. Căutarea 
publicaţiilor existente în bibliotecă se face cu ajutorul programului de gestiune bibliotecară 
ALEPHINO care are modul de căutare OPAC (căutare on-line pe WEB). Biblioteca a fost 
dotată cu un număr de 36 de calculatoare în sălile de lectură cu acces liber la raft pentru a fi 
utilizate de către studenţi şi un număr de 10 calculatoare pentru bibliotecari. 

Activitatea arhivei a crescut față de anii anteriori, eliberându-se un număr de 473 de 
adeverinţe, s-au preluat un număr de 15116 unităţi arhivistice de la servicii şi facultăţi şi au 
fost împrumutate un număr de 251 unităţi arhivistice. 

Editura U.T.PRESS şi-a continuat activitatea de publicare de cursuri şi îndrumătoare, 
ajungând ca după 18 ani de activitate să numere cca. 1.000 de titluri publicate. În anul 2013 
s-au publicat un număr de 140 de titluri de carte, care acoperă aproape toate domeniile de 
studiu din universitate. 

Tipografia Universităţii deserveşte toate compartimentele şi facultăţile din 
universitate, asigurând atât tipărire de cursuri şi îndrumătoare, cât şi executarea altor lucrări 
specifice, tipărire de formulare şi imprimate, recondiţionarea de carte, legarea documentelor 
în vederea arhivării etc. Astfel, au fost tipărite un număr de 15.319 volume, adică 2.900.000 
pagini de carte, s-au efectuat 150 de legări în pânză, 1290 de lucrări pentru arhivare de 
documente, 500 de cărţi recondiţionate. 

Librăria pune la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice cursurile şi îndrumătoarele 
tipărite la Editura U.T.PRESS, asigură vânzarea de articole promoţionale ale Universităţii şi a 
articolelor de papetărie. În anul 2013 s-au încasat 207.835 lei din vânzarea de carte şi 
32.150 lei din vânzarea de articole promoţionale şi de papetărie. 

  
4.7. ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI 

 
BEST Cluj - Board of European Students of Technology Cluj-Napoca este o 

organizație europeană prezentă în 96 de universități tehnice din 33 de țări având un număr 
de peste 4.200 de membri care încurajează comunicarea şi munca într-un mediu 
multicultural. Acțiunile din 2013: JobShop® 2013 (educaţie complementară şi oportunităţi în 
carieră), BEST Training Week (traininguri pentru studenţii UTCN), Summer Course 2013 
(curs de vară pentru studenții din Europa), Cursuri de sezon BEST(90+ cursuri academice 
din sfera ingineriei organizate în orașe din Europei), Ghidul Bobocului și Săptămâna 
Bobocilor, European BEST Engineering Competition, bePROUD, BattleLab Robotica, 
Festivitatea Absolventului. 

OSUT Cluj - Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca este 
o organizaţie non-profit, cu activitate civică şi sindicală, datând din 01.10.2003, membră a 
ANOSR. OSUT reprezintă şi apără drepturile studenţilor, contribuie la nevoile educaţionale, 
sociale şi culturale ale acestora. Acţiuni desfăşurate în 2013: Viitor Inginer – promovarea 
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UTCN în licee; Protestului „6% pentru educaţie” – cel mai amplu protest al studenţilor de la 
nivel naţional; Festivalul Universităţii Tehnice; Zilele Universităţii Tehnice; Balul Bobocilor 
UTCN; InfoTech – prezentări ale companiilor de top din domeniile de interes ale studenţilor; 
Polisport – 25 de competiţii sportive, organizat bianual; Festivitatea Absolventului. 

LSPV – “Liga Studentilor Pintea Viteazul” Baia Mare – CUNBM, reprezintă 
drepturile şi interesele studenţilor din Centrul Universitar Nord din Baia Mare în relaţia lor cu 
mediul academic şi administrativ al CUNBM. LSPV este membru ANOSR. Scopul ligii este 
acela de promovare a intereselor generale şi specifice ale studenţilor în toate domeniile de 
activitate, precum şi elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice. 2013 în cifre: 34 de 
proiecte de reprezentare şi profesionale (“Voluntar în Baia Mare”, “Nord Universitar”, 
“Academic vs Privat”, “Târgul Tinerilor Intreprinzători”,s.a.), 230 voluntari activi, 3200 
voluntari inactivi.  

ASFIC - Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Instalaţii din Cluj-Napoca a desfășurat 
în 2013 următoarele proiecte: ”Ingineria Instalațiilor-ediție studenţească” – numărul doi, “Pași 
către o carieră în instalații”, ”Împreună putem ajuta!” – ediția cu numărul trei. Asociația a fost 
implicată în realizarea următoarelor proiecte : “Instaltech” - colaborare cu OSUT, Sesiunea 
Națională de Comunicări Științifice Cluj-Napoca – colaborare SEnS-Group și organizațiile 
studențești din cadrul universității, “Săptămâna bobocilor” – colaborare OCOC organizațiile 
studențești din cadrul universității, BUZZ!Camp, BESTEngineer.     

OSSIMM - Organizația Studenților de la Știința și Ingineria Materialelor și a 
Mediului este o organizație non-guvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică, fiind 
structura reprezentativă a studenților Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului din 
cadrul Universității Tehnice. OSSIMM are reprezentați în Consiliul facultăţii, în Senatul UTCN 
şi este membră în COS Cluj. Numărul membrilor: 70, din care 40 activi. Activităţile 
desfăşurate în 2013: Campania de colectare selectivă ECO2PAC; Conferința Științifică 
Studențească SIMTECH; Treasure Hunt; Training  „OSSIMMpla Inovatie”; Promovarea 
Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului; Balul Eroilor sIMMpatici; Recrutarea 
bobocilor; Buzz–Camp; OSSIMM WARM-UP; ” Am plecat să colindăm”. 

A.St.A. Cluj - Asociatia Studenţilor Arhitecţi Cluj-Napoca este o organizatie non-
profit şi apolitică ce reuneşte studenţi de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-
Napoca, luând fiinţă ca răspuns la nevoia de a crea şi exprima o identitate a studenţilor 
arhitecţi. Principalele activități: Zilele Arhitecturii – Bienală internațională de arhitectură. “Ne 
vedem joi” – Eveniment bisăptămânal care are loc sub formă de conferințe, dezbateri, 
proiecții de film și prezentări pe teme alese; Winterschool –workshopuri și conferințe; Turul 
ghidat - readucerea în atenția studenților a unui număr de clădiri importante din punct de 
vedere arhitectural din Cluj-Napoca. 

ASIEM - Asociaţia Studenţilor din Inginerie Economicǎ şi Management Cluj-
Napoca este o organizaţie studenţeascǎ care a fost creatǎ pentru a facilita comunicarea şi 
cooperarea între studenţi şi instituţiile tehnice în domeniul Economic şi Managerial. ASIEM 
se focalizeazǎ pe construirea unui cadru adecvat acţiunilor în vederea formǎrii profesionale 
şi a educaţiei studenţilor. Activitǎţi ale asociaţiei: Training-uri; Workshop-uri; Evenimente de 
Team-Building; Stagii de practicǎ şi internship pe timpul verii; Târg de internshipuri pentru 
studenţi – StudentShip; Promovarea Secţiei Inginerie Economicǎ în Licee. 

 
Dintre celelalte activităţi ale studenţilor din universitatea noastră am remarca faptul că 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost nominalizată pe prima poziţie între instituţiile de 
învăţământ care produc cei mai buni IT-işti, conform rezultatelor concursului „Challenges for 
Programmers” organizat de People Centric, divizie de recrutare a Pentalog. Rezultate 
obţinute de studenţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la concursurile internaţionale 
studenţeşti de matematică în anul 2013 s-au materializat în 2 medalii de aur, 3 medalii de 
argint şi 3 medalii de bronz.  Alte concursuri la care studenţii universităţii noastre au avut 
rezultate remarcabile: TRAIAN LALESCU (Premiul II), Concursul International “TörDElö” 
(structuri din paste) şi „Canoe din beton”, concursul ştiinţific studenţesc de Rezistenţa 
Materialelor "C. C. Teodorescu" (premiile  I, II şi menţiune), concursul naţional studenţesc de 
Management şi  Marketing (Premiul I, 2 menţiuni) și altele. 
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5. MANAGEMENTUL ACADEMIC ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

5.1. MANAGEMENTUL ACADEMIC 
 

Din perspectiva managementului academic, activitățile importante la nivelul 
rectoratului și facultăților au fost incluse în planurile operaționale specifice. Rapoartele pe 
anul 2012 au fost analizate și au fost discutate măsuri de îmbunătățire pentru anul 2013. S-a 
urmărit în mod special asigurarea desfășurării priorităților la nivel instituțional, la nivelul 
facultăților și departamentelor. Pentru asigurarea transparenței, rapoartele la nivelul 
rectoratului și facultăților, la fel ca și planurile operaționale au fost postate pe pagina de 
internet a universității (http://dac.utcluj.ro/?q=node/38).  

Un aspect constatat în cadrul universității în anul 2013 este acela că, deși s-a 
intenționat aplicarea managementului bazat pe obiective și indicatori de progres la nivelul 
facultăților, acest lucru nu s-a putut aplica în practică în mod structurat. Multitudinea de 
probleme operaționale cu care se confruntă zilnic atât rectoratul cât și decanatele face 
extrem de dificilă aplicarea unui management bazat pe obiective. Insuficiența personalului 
suport care să transpună în practică proiectele de dezvoltare instituțională este una dintre 
deficiențele majore ale universității. Deși managementul strategic și abordarea planificată a 
proiectelor de îmbunătățire a performanței în universitate este una dintre direcțiile încurajate 
de către conducerea actuală, bugetul din finanțarea de bază și din venituri proprii este 
insuficient pentru a susține dinamica necesară dezvoltării instituționale în raport cu cerințele 
impuse de standardele internaționale în domeniul învățământului superior. Atâta timp cât 
finanțarea programelor de licență se va menține la nivelul actual și atâta timp cât nu se va 
permite flexibilizarea modului de utilizare a bugetelor universităților, dezvoltarea adecvată pe 
termen mediu și lung a învățământului superior în țara noastră este puternic amenințată. Din 
perspectiva conducerii universității, provocarea majoră a fost susținerea financiară a 
proiectelor din fonduri structurale, în condițiile în care termenul de finalizare al acestora a fost 
luna decembrie 2013. Din acest punct de vedere considerăm că s-a reușit susținerea în bune 
condiții a derulării acestei categorii de proiecte, chiar dacă, din rațiuni de prudență, a fost 
necesară diminuarea bugetelor aferente resursei umane. Situația proiectelor finanțate din 
fonduri structurale este pusă în evidență în Anexa 8. În ceea ce privește implementarea 
proiectelor din planul operațional al rectoratului pentru anul 2013, un raport sintetic este pus 
în evidență în Anexa 9.  

La nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, principiile fundamentale cuprinse în 
Carta Universităţii stabilesc cadrul conceptual necesar atingerii unei performanțe academice 
cât mai ridicate. Planul strategic 2012-2016, elaborat de conducerea universităţii, 
compatibilizează învăţământul cu orientările europene (Europa 2020) şi adaptează oferta 
educaţională la cerinţele pieţei forţei de muncă, întărind dimensiunea antreprenorială a 
universităţii.  

Asigurarea calității în Universitatea Tehnică trebuie văzută sub forma unui pachet de 
activități aplicate sistematic în cadrul unui sistem de management al calității, astfel încât 
cerințele de calitate specificate să fie îndeplinite. În acest sens este necesară o măsurare 
sistematică a rezultatelor, o comparație cu standardele de performanță adoptate, o 
monitorizare a proceselor care pot conduce la neconformități, întreprinderea de acțiuni 
corective, preventive și de îmbunătățire continuă. Calitatea trebuie evaluată periodic de către 
beneficiarii serviciilor universității. 

Activităţile derulate în anul 2013 fac parte din proiectele propuse în planul operaţional 
anual, iar dintre acțiunile finalizate până la această dată putem să menționăm următoarele:  

 Crearea site-ului Departamentului pentru Asigurarea Calității, în vederea comunicării mai 
eficace a unor elemente de interes general pentru comunitatea academică, privind 
acreditările/autorizările programelor de studii și asigurarea calității în universitate; 

 Continuarea documentării proceselor din universitate pe componenta de cercetare și pe 
cea administrativă, în baza inițiativelor conducerii sau în urma rapoartelor provenite de la 
comisia de audit intern; 
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 Investigaţii pentru dezvoltarea de programe de studii masterale interdisciplinare (inter-
facultăţi): în urma acestei acțiuni s-a constatat o reticență ridicată la nivelul facultăților în 
dezvoltarea unor astfel de programe, excepție făcând Facultatea de Științe; 

 Punerea în practică a fişelor de post noi: fișele de post au fost regândite pentru a 
respecta o serie de cerințe legislative și, în plus, pentru a asigura un grad mai mare de 
flexibilitate în etapa de planificare. A fost consultată comunitatea academică în două 
runde de dezbateri publice și s-a primit acordul sindicatului UTCN pentru noul format al 
fișei de post și a fișei de planificare și raportare a activităților; 

 Derularea unor acțiuni în comun cu universităţile din Uniunea Universităţilor Clujene, 
acțiuni care au condus printre altele la lansarea proiectului Cluj Innovation City, precum și 
la diverse intervenții la nivelul guvernului în vederea deblocării fondurilor structurale și a 
fluidizării mecanismelor de implementare; 

 Investigaţii pentru dezvoltarea de programe de studii masterale profesionale în regim 
IFR: investigarea deschiderii comunității UTCN de a derula masterate profesionale și 
masterate inter-disciplinare inter-facultăți a relevat faptul că nu există încă deschiderea 
sau motivarea necesară pentru acest demers. Oricum, la această dată există deschidere 
la nivelul a două facultăți din CUNBM (Științe, Resurse Minerale și Mediu), iar în Cluj-
Napoca se întrevede lansarea unui masterat profesional în IT, prin DECIDFR, în strânsă 
colaborare cu mediul IT clujean. Acțiunea de promovare a acestui tip de inițiativă va 
continua în anii următori, deoarece tendința pe plan european este în această direcție; 

 Participarea activă a UTCN în clustere economice regionale: merită evidențiate în acest 
sens rezultatele foarte bune la nivelul activităților din clusterele de mobilă și de IT, dar și 
premizele favorabile în dezvoltarea unor proiecte în cadrul clusterului agro-food; 

 Universitatea Tehnică a trecut în septembrie 2012 printr-un proces de evaluare 
instituțională realizat de către European Universitiy Association (EUA), după metodologia 
Institutional Evaluation Programme (IEP). În urma parcurgerii raportului de autoevaluare 
și a celor două vizite la faţa locului, experții EUA au realizat un raport de evaluare care 
conține principalele recomandări pe care conducerea UTCN le-a luat în considerare 
începând cu 2013 pentru a îmbunătăţi calitatea predării și învăţării, a cercetării științifice 
și a serviciilor oferite comunității. 

 Evaluarea externă instituțională efectuată de către ARACIS pentru certificarea periodică 
a calităţii serviciilor de învăţământ şi cercetare, proiect de anvergură în cadrul 
universității, s-a derulat pe parcursul mai multor luni. În urma evaluării, Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca și-a menținut calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” 
pentru perioada 2013-2018. 

 Un alt eveniment deosebit a fost înmânarea, în luna noiembrie 2013, de către ARACIS a 
primului ”EUR-ACE Label” din România universității noastre pentru programul Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini, primul ciclu, în limba română, premiu acordat în urma evaluării 
periodice din 2012. Eticheta ”EUR-ACE Label” reprezintă certificarea unui plus de calitate 
și se adaugă acreditării naționale ARACIS, conferindu-i o valoare internațională. 
Acordarea acestei etichete presupune ca programele de studii evaluate să îndeplinească 
în totalitate standardele cadru EUR-ACE.  

 Continuarea dezvoltării sistemului informatic al universității prin extinderea acestuia cu o 
platformă nouă, care urmează să fie operaționalizată începând cu anul universitar 2014-
2015; 

 Continuarea perfecţionării personalului din universitate şi dezvoltarea resursei umane 
tinere prin programe de mentorat în proiectul DIDATEC; 

 Reproiectarea fişelor de evaluare a calităţii procesului didactic de către studenți; 

 Fundamentarea strategiei cercetării, a direcțiilor majore de cercetare ale universității și 
invitarea grupurilor de cercetare pentru cooperare în proiecte inter-disciplinare, inclusiv 
prin lansarea programului de cooperare în cercetare cu universități din străinătate (ex. 
Universitatea Tehnică din Braunschweig); 
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 În anul 2013, UTCN a devenit membră în consiliul director al acceleratorului de afaceri 
Spherik care încurajează promovarea ideilor deosebite din mediul de cercetare pentru 
valorificarea în mediul economic prin spin-off-uri; 

 Aplicarea în continuare a stimulentelor la nivel individual și la nivelul departamentelor 
pentru achiziția de birotică și carte, necesare procesului de învățământ. 

 
Proiectele de dezvoltare instituțională finanțate din fonduri structurale au reprezentat 

un capitol important în anul 2013. În perioada 2008-2009 universitatea a contractat 43 
proiecte în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și în 
cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice. Actuala 
conducere a preluat problema acestor proiecte într-o etapă critică, caracterizată de blocarea 
finanțării de la Comisia Europeană a acestor programe ca urmare a deficiențelor semnalate 
la nivelul organismelor centrale de management și implementare. Fondurile au fost 
deblocate abia în luna februarie 2013, iar efectul deblocării s-a simţit în UTCN abia în a doua 
jumătate a anului 2013. În toată această perioadă, dincolo de complicațiile datorate 
întârzierilor masive a plății cererilor de rambursare cu bun de plată (în unele cazuri de peste 
1,5 ani), conducerea universității a trebuit să identifice căi de susținere la limita de avarie a 
tuturor proiectelor angajate, pornind de la principiul asigurării egalității de șanse. S-a pus 
accentul pe susținerea liniilor de buget  care au un impact social major (burse, subvenții, 
experți, achiziții pe termen lung, mobilități ale studenților, seminarii de instruire etc.). Desigur, 
resursele limitate ale universității nu au putut permite susținerea integrală a tuturor 
activităților planificate în aceste proiecte. În vederea asigurării unei mai bune implementări a 
proiectelor din fonduri structurale au fost întreprinse mai multe acțiuni la nivel instituțional, 
dintre care amintim notele informative periodice către managerii de proiect, vizitele de lucru 
periodice la autoritățile de management (AM) și organismele intermediare (OI) AMPOSDRU/ 
OIPOSDRU în vederea clarificării unor aspecte din cadrul proiectelor, ridicarea actelor 
adiţionale, depunerea memoriilor la diverse foruri de decizie etc. Pentru asigurarea calității în 
managementul proiectelor din fonduri structurale, la nivel instituțional au fost întreprinse o 
serie de acțiuni, dintre care subliniem procedura privind conformarea cu originalul a 
documentelor depuse la organismele intermediare, îmbunătăţirea procedurii de raportare pe 
proiectele, consiliere în elaborarea contestaţiilor care au fost transmise la OI/OIR POSDRU,  
menținerea permanentă a legăturii cu echipele de implementare cărora li s-a oferit 
consultanţă de specialitate ori de câte ori a fost nevoie, atât în orele de program cât şi în 
afara acestora etc. 

În ciuda dificultăților întâmpinate datorită disfuncționalităților de sistem la nivelul 
Autorității de Management și a OI/POSDRU, universitatea a reușit să finalizeze proiectele 
finanțate din fonduri structurale. Urmează ca în anul 2014 să se facă o analiză mai 
amănunțită a modului de finalizare a acestor proiecte, pe măsură ce vor fi primite rapoartele 
finale din partea Autorității de Management. 

Din punct de vedere al organizării, în anul 2013 s-au continuat acțiunile de 
armonizare a proceselor din Cluj-Napoca și Baia Mare. Coordonarea autorității și legăturile 
dintre responsabilități sunt încă parțial rezolvate, lucru relevat în urma auditurilor interne 
derulate de către Oficiul de Audit Intern în cadrul tuturor structurilor centrale. Remedierea 
neajunsurilor este însă îngreunată de insuficiența personalului care ar trebui să se ocupe cu 
documentarea proceselor din universitate.  

Un aspect important a fost instituționalizarea programului de lucru în universitate. De 
asemenea, introducerea statelor de funcții în sistemul informatic SINU a permis creșterea 
vizibilității eficienței facultăților sub aspect financiar. Acest element a codus la creșterea 
responsabilității decanatelor și întreprinderea de acțiuni pentru organizarea mai adecvată a 
procesului de învățământ. 

În ceea ce privește funcția de coordonare, în anul 2013 s-au întreprins eforturi 
comune la nivel operațional pentru fluidizarea comunicării, armonizarea proceselor și 
planurilor de acțiune între Senat și Consiliul de Administrație. De asemenea, în limita timpului 
disponibil, conducerea UTCN a participat la ședințe de lucru cu reprezentanții comunității 
academice, atât la Baia Mare cât și la Cluj-Napoca. Din discuțiile avute cu decanii și directorii 
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de departamente se constată încă deficiențe de comunicare între membrii structurilor de 
conducere din UTCN, senatori, decani, directori de departamente etc..  

Poșta cu idei lansată ca instrument de comunicare nu și-a dovedit eficacitatea, 
numărul utilizatorilor fiind extrem de scăzut (http://dac.utcluj.ro/?q=node/38). Un instrument 
folosit cu regularitate de către conducerea UTCN pentru comunicarea diverselor aspecte 
legate de universitate înspre corpul academic este e-mailul și site-ul UTCN. Aplicarea 
tehnologiei informației prin sisteme de videoconferință a asigurat în continuare organizarea 
ședințelor de Senat, Consiliu de Administrație și Biroul Consiliului de Administrație împreună 
cu colegii din CUNBM.  

Supervizarea s-a realizat prin instrumente clasice, cum ar fi analiza rapoartelor 
periodice ale structurilor din universitate, ședințele săptămânale la diverse niveluri, 
planificarea lunară a activităților în compartimentele centrale suport (ex. DAC, OCOC, 
DECIDFR etc.), vizitele în teren, monitorizarea implementării planului operațional, precum și 
analiza rapoartelor anuale individuale devenite deja clasice (ex. SIMAC). În principiu, 
conducerea UTCN caută soluții pentru aplicarea sistematică a planului strategic. Desigur, pot 
exista opinii divergente în unele privințe, inclusiv în privința priorităților de acțiune și 
mecanismelor de implementare, însă acest lucru este normal într-o instituție democratică, 
opiniile divergente putând acționa ca elemente de reglare a sistemului de management 
academic.  

Funcția de control a inclus elemente referitoare la stabilirea standardelor de 
performanță, măsurarea performanței actuale, întreprinderea de acțiuni corective, preventive 
și de îmbunătățire continuă. La nivelul evaluării individuale s-a continuat politica din anii 
anteriori de evaluare a rezultatelor în cercetare în raport cu o grilă asociată diverselor funcții 
didactice. Pentru cazurile în care nu au fost atinse standardele planificate s-au aplicat măsuri 
corective la nivelul normelor didactice. De asemenea, la nivelul planurilor operaționale s-a 
lucrat cu indicatori de progres măsurabili.  

Analiza calității procesului didactic s-a realizat în anul 2013 prin intermediul 
evaluărilor făcute de studenți. În această chestiune s-au inițiat o serie de acțiuni care vizează 
îmbunătățirea procesului de evaluare a calității, cum ar fi reproiectarea chestionarelor și 
informatizarea evaluării. De asemenea, în anul 2013 s-a lansat procesul de evaluare 
internațională a UTCN pe baza modelului U-Multirank promovat la nivelul Comisiei 
Europene. La ora actuală, documentația a fost transmisă spre evaluare, fiind în etapa de 
așteptare a rezultatelor evaluării. 
 În ceea ce privește funcția de control, aceasta este încă dificil de pus în practică cu 
eficiență până când nu se va reuși implementarea unui modul informatic de Business 
Intelligence. Se lucrează în prezent la un astfel de modul, însă operaționalizarea acestuia nu 
va putea fi realizată mai repede de 1-2 ani. Datorită ineficienței acestei funcții, elementele de 
progres în universitate depind în principal de determinarea/motivarea intrinsecă a fiecărui 
membru al comunității academice și mai puțin de mecanismele instituționale. Trebuie să 
avem însă curajul de a spune că această funcție este una delicată și unele măsuri în acest 
sens pot deveni nepopulare.  
   

5.2. ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, mecanismele de asigurare a calităţii 
privesc toate activităţile de management universitar, predare-învăţare, cercetare ştiinţifică şi 
servicii. Prin sistemul de asigurare a calităţii se urmăreşte dezvoltarea culturii calităţii la 
nivelul întregii universităţi, obiectiv pentru realizarea căruia au fost create structuri 
operaţionale specifice. 

Activităţile Departamentului pentru Asigurarea Calităţii în direcţia analizei şi sintezei 
proceselor din universitate s-au concentrat spre actualizarea sau elaborarea de regulamente, 
metodologii şi proceduri  în sprijinul  activităţii  didactice şi de management instituţional al 
calităţii. În anul 2013, s-au întreprins acţiuni pentru actualizarea documentelor prezentate în 
cele ce urmează. 
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 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 
universitare de master în UTCN, elaborat de către DAC, ca urmare a atribuţiilor sale în 
coordonarea studiilor masterale din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, stabilește 
cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de 
master în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Condiţiile specifice de 
desfăşurare a concursului de admitere pentru programele de studiu de master oferite de 
fiecare facultate sunt reglementate de metodologiile proprii. 

 Regulamentul privind Iniţierea, Aprobarea, Monitorizarea şi Evaluarea periodică (IAME) a 
programelor de studii de licenţă şi master în Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca 
stabilește cadrul general, etapele care trebuie parcurse, responsabilităţile şi modul de 
aprobare în ceea ce priveşte iniţierea, monitorizarea şi evaluare periodică a programelor 
de studii de licenţă şi master, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, regulamentul 

este în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

 Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 
în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi propune să stabilească cadrul general 
privind funcţionarea acesteia în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. În urma 
propunerilor elaborate de către Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, în conformitate 
cu prevederile legislative în vigoare, Senatul Universităţii a ales prin vot secret membrii 

comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
 Implementarea completă a planurilor de învățământ în Sistemul  Informatic al universităţii  

este una dintre activităţile cu prioritate ridicată, având în vedere implicaţiile acţiunii în 
elaborarea corectă a statelor de funcţii ale departamentelor, elaborarea actelor de studii 
pentru studenţi şi utilitatea folosirii datelor în format electronic pentru elaborarea 
rapoartelor de evaluare internă a calităţii. Până în prezent, informaţiile din planurile de 
învăţământ s-au cules în sistemul informatic în mod incomplet, pentru fiecare an 
universitar în parte. Actualizarea şi extinderea aplicaţiei urmăreşte, de asemenea, şi 
introducerea planurilor de învăţământ al fiecărei promoţii pentru care există studenţi 
înmatriculaţi începând cu anul I. Aceasta va permite: un format unitar, simplificarea 
verificării corectitudinii planurilor de învăţământ, calculul şi verificarea îndeplinirii 
cerinţelor normative obligatorii şi a standardelor specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească programele de studiu din perspectiva ARACIS. 

 Metodologia de evaluare a activităţii didactice de către studenţi: reproiectarea fişelor de 
evaluare a calităţii procesului didactic şi implementarea într-un sistem on-line are ca scop 
principal îmbunătăţirea comunicării între studenţi şi profesori şi renunţarea la un mod de 
evaluare care să creeze comparaţii sau ierarhii pentru cadrele didactice. Metodologia 
stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a evaluării cadrelor didactice de către 
studenţi în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale. Forma finală a chestionarului de evaluare a activităţii didactice de 
către studenţi a rezultat ca urmare a unei dezbateri publice, a consultării responsabililor 
cu asigurarea calităţii din facultăţi şi a reprezentanţilor studenţilor. 

Asigurarea unei activități didactice de calitate reprezintă o prioritate pentru 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Una din cauzele care duc la scăderea calității 
procesului educațional este lipsa unei reacţii semnificative din partea studenților precum și 
lipsa valorificării acestor informaţii. O analiză detaliată a arătat că sistemul de evaluare a 
activităţii didactice de către studenţi utilizat în universitate între anii 2006-2013 prezintă unele 
deficienţe, între care o problemă importantă este lipsa unui instrument electronic, on-line, 
care să permită colectarea rapidă şi prelucrarea eficientă a informaţiilor de la studenţi. 

Participarea la proiectul U-Multirank, proiect internaţional de clasificare multi-
dimensională a instituţiilor de învăţământ superior, lansat în anul 2013 şi condus de un 
consorţiu internaţional de parteneri din nouă ţări, a implicat trei acţiuni componente, finalizate 
cu succes la sfârşitul anului 2013: 

1. Evaluarea instituţională U-Multirank. Acţiunea de colectare a datelor pentru 
chestionarul de evaluare instituţională s-a desfăşurat între lunile septembrie-
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octombrie 2013. Pentru obţinerea informaţiilor au fost implicate mai multe servicii şi 
departamente din Universitate: Departamentul de Informatică, Direcţia Generală 
Financiar-Contabilă, Secretar-şef Universitate, Departamentul Resurse Umane, 
Oficiul pentru Proprietate Intelectuală şi Transfer Tehnologic, Oficiul  de Recrutare 
Candidaţi pentru Admitere, Oficiul de Orientare şi Consiliere în Carieră, 
Compartimentul de Programe Comunitare, Centrul pentru Administrarea Activităților 
de Cercetare Ştiintifică, Biroul Acte de Studii.  

2. Evaluarea U-Multirank pe domenii.  În anul 2013, în proiectul de evaluare U-
Multirank, au participat 9 programe de studii de licenţă, de la 5 facultăţi din 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în cadrul domeniilor de Inginerie electrică şi 
Inginerie mecanică. 

3. Chestionarul U-Multirank  pentru studenţi. În lunile noiembrie-decembrie 2013 s-a 
desfăşurat cea de-a treia etapă a proiectului U-multirank în Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, pregătirea şi trimiterea invitaţiilor de participare la chestionarul pentru 
studenţi. Cu sprijinul Centrului de comunicaţii “Pusztai Kalman” şi al Departamentului 
de Informatică au fost trimise aproximativ 2000 de invitaţii prin e-mail la evaluarea U-
multirank de către studenţi. Conform modului de organizare al proiectului, au fost 
invitaţi să participe studenţi din anii 2, 3 şi 4 de la programele de studiu participante la 
evaluarea pe domenii. Termenul de completare a chestionarelor de către studenţi a 
fost 31 decembrie 2013.  

 
Un rezultat important obținut de universitate în anul 2013 a fost finalizarea cu succes 

în luna iunie a evaluării externe instituționale de către ARACIS, Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca menţinându-și calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” pentru perioada 
2013-2018. Membrii Departamentului pentru Asigurarea Calității au asigurat: coordonarea 
proceselor de evaluare internă a programelor de studii incluse în evaluarea externă a calităţii 
instituţionale și informaţiile solicitate de Comisia ARACIS pentru elaborarea raportului de 
evaluare externă. 

La această acţiune au participat şi reprezentanţii a 16 programe de studiu din 
Universitate, care au elaborat rapoarte de autoevaluare şi au primit vizita experţilor, ca parte 
a evaluării instituţionale. Evaluarea s-a efectuat pe baza rapoartelor de evaluare 
instituţională internă a universităţii şi a programelor de studii, precum şi a numeroase alte 
materiale solicitate de membrii comisiei în timpul vizitei. Recomandările formulate de experţii 
evaluatori, studenţii evaluatori şi expertul străin în cadrul evaluării instituționale au fost 
transmise conducerii facultăţilor, departamentelor şi persoanelor implicate în activitatea de 
management al calităţii din universitate. 

Tot în anul 2013 s-a elaborat Codul de Asigurare a Calităţii, actualizarea şi 
dezvoltarea pachetului de proceduri, instrucţiuni şi înregistrări privind asigurarea calității în 
UTCN. A fost actualizată baza de date a UTCN cu documentaţia și reglementările oficiale 
privind asigurarea calităţii în învăţământul superior. 

Activităţile didactice din cadrul Universităţii Tehnice  se derulează în Cluj-Napoca şi 
într-o serie de oraşe reşedinţă de judeţ din regiune (Bistriţa, Zalău, Satu-Mare, Alba-Iulia), 
precum şi în Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Auditul intern efectuat de DAC în 2013 
a condus la constatarea că numai o parte a proceselor din cadrul universităţii sunt 
documentate sub formă de proceduri, instrucţiuni, decizii, hotărâri, regulamente. În plus, nu 
există încă o soluţie de stocare centralizată şi de căutare rapidă în aceste documente. Nu 
există un mecanism intern eficace de revizuire periodică a acestor documente și nici de 
aplicare sistematică a măsurilor de îmbunătățire continuă. 

Compatibilizarea programelor de studii de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
cu cele care se desfăşoară la Cluj-Napoca a fost realizată până în prezent doar parţial. 
Procesul de aliniere a planurilor de învăţământ şi a conţinutului disciplinelor se va desfăşura 
în mod mai accentuat începând cu anul universitar 2013-2014, după analiza posibilităţilor de 
acoperire cu cadre didactice a disciplinelor la CUNBM şi în funcţie de baza materială 
existentă sau planificată a fi realizată prin proiecte de investiţii. A fost impus un format 
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aprobat de Senat al planurilor de învăţământ, format ce trebuie respectat de toate 
specializările. 

Există o variabilitate ridicată de la o facultate la alta în derularea unor procese 
organizaționale, în lipsa unui sistem unitar de management al calității. Lipsa de documentare 
în anumite zone generează dificultăţi şi în ceea ce priveşte informatizarea proceselor din 
universitate, precum şi analiza în timp scurt şi cu eforturi reduse a stării de fapt pe diverse 
aspecte care interesează universitatea. Se intenţionează, în această direcţie, derularea unor 
proiecte interne de documentare la scară largă a tuturor proceselor din universitate şi de 
stocare a informaţiilor aferente într-o bază de date uşor accesibilă angajaţilor universităţii şi 
studenţilor.  
 Pentru programele de studii, asigurarea calităţii este realizată în principal prin 
acreditare externă efectuată conform normelor ARACIS. Calitatea este evaluată periodic, o 
data la 5 ani, prin vizite la universitate, la departamentul coordonator al  programului de 
studiu. Rolul DAC în aceste evaluări a fost de verificare a conţinutului dosarului, a modului în 
care a fost respectată Metodologia de evaluare elaborată de ARACIS, acordarea de 
consultanţă, precum şi gestionarea documentelor ante şi post evaluare. Departamentul a 
elaborat la cererea instituţiilor şi a conducerii universităţii rapoarte privind stadiul acreditării 
programelor de studii de licenţă şi master astfel încât să nu fie încălcate normativele 
naţionale.  
 La finalul anului 2013 în cadrul Universităţii Tehnice la Cluj-Napoca şi la Centrul 
Universitar Nord din Baia Mare funcţionau 95 de programe de studii masterale, toate 
acreditate. Dintre acestea foarte puţine sunt de tip profesional şi sub 10% au un caracter 
interdisciplinar. Pentru creşterea impactului pe piaţă, este binevenită dezvoltarea unor 
programe de studii la care să contribuie (pe domenii de avangardă) mai multe departamente, 
inclusiv cu implicarea reprezentanţilor din mediul economic. 
  Cifrele de şcolarizare pentru studii universitare de masterat cu finanţare de la buget, 
aprobate de către M.E.N pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au fost apropiate în 
ultimi cinci ani, având o raportare corectă faţă de numărul de absolvenţi din ciclul I - licenţă ai 
UTCN. Pentru admiterea din 2013 au fost alocate la buget 2000 de locuri, iar la taxă un 
număr de 901 locuri.  
  Continuând să aplice principiile stabilite la nivel naţional şi internaţional, Universitatea 
Tehnică a asigurat calitatea proceselor academice prin: acreditări de programe, 
monitorizarea programelor de învăţământ, raportarea activităţilor desfăşurate în universitate, 
documentarea şi înscrierea programelor de licenţă şi masterat în Registrul Naţional al 
Calificărilor (RNCIS), precum şi prin procedurarea activităţilor din universitate. 
  Universitatea a participat în cadrul programul DOCIS la elaborarea grilelor G1 şi G2 
privind competenţele programelor de licenţă şi masterat. Toate specializările de licenţă au 
fost înscrise în Registru Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior. Această înscriere 
a fost efectuată în mai multe etape. Pentru programele de licenţă etapa I este parţial 
încheiată, iar pentru programele de master trebuie parcurse etapele I şi II. Ocupaţiile se aleg 
din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) pentru mastere, ele mergând mai mult spre 
proiectant, cercetător. 

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii asigură coordonarea aplicării procedurilor, 
activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.  

Procedurile se referă la cele mai importante activităţi din universitate şi, totodată, la 
unele procese interconectate cu acestea. Ele se înscriu în fluxul măsurilor consecvente şi 
constructive de realizare a reformei în educaţie şi de îndeplinire a standardelor de calitate 
legale. Se are în vedere ca procesul educaţional să fie de calitate cât mai înaltă, să se 
orienteze spre necesităţile de pregătire a studenţilor, să asigure un mediu propice dezvoltării 
ştiinţei şi tehnologiei, şi, nu în ultimul rând, să promoveze potenţialul uman din universitate. 
În acest context procedurile devin instrumente instituţionale fiabile, care conferă 
predictibilitate în desfăşurarea activităţilor în cadrul programelor de studiu. Ele au menirea de 
a contribui la formarea unui mediu academic stimulativ, orientat spre rigoare şi excelenţă în 
activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică. Evident, realizarea acestui obiectiv major, care 
odată atins va produce un feedback benefic în asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei,este 
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un deziderat spre care, deocamdată, UTCN doar tinde, urmând să fie finalizat în perioada 
următoare. 
  Procesul de elaborare și actualizare de proceduri a continuat și în anul 2013. În 
prezent sunt finalizate un număr de 105 proceduri care provin de la principalele servicii: 
Registratură (3), Acte studii (1), IOSUD (6), Departamentul Financiar contabil (18), Oficiul 
juridic (5), Dotare Aprovizionare (4), Departament resurse umane (18), Serviciul social (7), 
Departamentul pentru asigurarea calităţii (10), OCOC (2), Centrul de comunicaţii (1), 
Departamentul de informatică (2), Bibliotecă-Tipografie-Arhiva (5), Relații internaționale-
Programe comunitare (11), DMCDI (7), SICA (3), ORCA (4), Serviciul intern de prevenire şi 
protecţie (1). Rolul departamentului în acest caz a fost de a instrui personalul implicat în 
elaborarea procedurilor, de a acorda consultanţă, de a verifica conţinutul procedurilor, de a 
monitoriza modificarea precum şi cel de gestionare şi arhivare. 
  Sistemele de Asigurare Internă a Calităţii înfăţişează deopotrivă structurile 
instituţionale şi documentaţia specifică. Manualul calităţii şi procedurile documentate pentru 
cele mai importante procese sunt prezentate public 
(http://utcluj.ro/prezentare/documente.php) şi sunt implementate de diverse divizii ale UTCN. 
Acolo unde este nevoie de mai multe informaţii sunt puse la dispoziție proceduri operaţionale 
la nivelul dorit. 
  La toate nivelurile este prezentă orientarea către calitate, existând şi personal 
responsabil, desemnat pentru a veghea la implementarea acesteia: Departamentul pentru 
Asigurarea Calităţii la nivel instituţional, Comisii de Asigurarea Calităţii la nivel de facultate şi 
Reprezentanţi ai Asigurării Calităţii la nivel departamental. 
  Obiectivele anuale sunt stabilite pentru fiecare membru al comunităţii academice sub 
forma de fişă a postului, discutată şi aprobată de şeful departamentului, care ia în 
considerare angrenarea planurilor operaţionale de la nivelurile superioare. La sfârşitul anului 
universitar evaluarea rezultatelor se efectuează din nou între cadrul didactic şi şeful 
departamentului. 

În prezent sunt demarate o serie de proiecte interne care vizează eliminarea sau 
diminuarea unor elemente neconforme constatate în urma auditurilor externe și interne, după 
cum urmează:  

 Documentarea proceselor din universitate: în această direcţie sunt întreprinse deja 
acțiuni pentru identificarea proceselor, stabilirea priorităţilor, instruirea personalului, 
documentarea la sursă, colectarea și prelucrarea datelor, rafinarea și armonizarea 
proceselor, colectarea regulamentelor, procedurilor, instrucţiunilor existente în facultăţi, 
departamente, precum și la nivel de programe de studii. La această dată sunt sintetizate 
procesele din universitate, este întocmit planul de documentare pentru procesele  
nerezolvate şi mecanismele de modificare şi actualizare astfel încât factorii de impact să 
fie măsurabili. 

 Extinderea DAC: Departamentul pentru Asigurarea Calităţii trebuie extins şi diversificat 
pentru a acoperi o plajă mai largă de probleme specifice asigurării calităţii.  

 Actualizarea programelor analitice și fundamentarea competențelor specializărilor: pentru 
asigurarea calităţii activităţilor didactice, universitatea a participat la înscrierea 
programelor de licenţă în Registrul Naţional al Calificărilor, atât prin experţii desemnaţi să 
întocmească grilele de competenţă, cât şi prin înscrierea departamentelor în consorţiile 
universitare în care s-au discutat şi aprobat documentele de proiectare a programelor 
universitare. În perioada analizată s-a continuat înregistrarea în RNCIS a întregii 
documentaţii a programelor de studii de licenţă şi înscrierea tuturor programelor de 
master. În paralel s-a continuat activitatea de evaluare periodică, acreditare şi autorizare 
periodică a programelor de studii atât la nivel de licenţă cât şi la nivel de masterat. 

 Regândirea sistemului de asigurare a calității, inclusiv prin proiectarea și aplicarea unui 
sistem de management al calității: trebuie regândite mecanismele de prelucrare a datelor 
şi de intervenţie corectivă şi preventivă, de analiză efectuată de management, de 
îmbunătățire continuă, de audit intern, de management al documentelor, de audit din 
partea studenților și mediului economic. 
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 Dezvoltarea învăţământului centrat pe student: Un capitol important din Legea educaţiei 
naţionale 1/2011 se referă la învăţământul centrat pe student ceea ce presupune 
reproiectarea planurilor de învăţământ, conţinutului cursurilor şi sistemului de predare-
învățare-evaluare pentru a fi mai eficace în raport cu competențele dobândite de studenți. 
Învăţământul centrat pe student nu se referă la faptul că studentul decide domeniile, 
metodele, cursurile, ci este o provocare directă în primul rând la adresa studentului, care 
trebuie să se implice activ pentru a acumula experienţă practică, centrarea fiind pe 
proiecte, probleme şi aplicaţii provenite din lumea reală. Scopul este îmbunătăţirea 
competențelor absolvenţilor UTCN din perspectiva integrării rapide pe piaţa muncii, cu 
implicaţii directe asupra imaginii universităţii şi competitivităţii acesteia. Este în curs de 
elaborare un ghid în acest sens, care să poată fi operațional din anul universitar următor. 
În plus, se urmăreşte lansarea unor acţiuni concertate începând cu anul universitar viitor, 
care să conducă la transformarea majoră a planurilor de învăţământ, a conţinutului 
cursurilor şi metodelor de predare în vederea creșterii performanței procesului de 
învățământ. 

 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are un sistem integrat pentru evaluarea 

performanțelor activităţilor didactice, de cercetare şi management, care este utilizat în mod 
constant. În anul 2013 s-a urmărit actualizarea sistemului de evaluare a performanțelor 
membrilor corpului academic și transpunerea acestuia pe o nouă platformă informatică, cu o 
interfață utilizator mai prietenoasă.  

Pentru îmbunătăţirea calității s-a dezvoltat în anul 2013 un sistem integrat de 
management academic bazat pe tehnologii ORACLE, având la bază platforma PeopleSoft. 
În acest context, alături de alte componente instituţionale, Departamentul pentru Asigurarea 
Calităţii s-a implicat în furnizarea de specificații care să răspundă actualelor cerinţe. Se 
urmărește ca evaluarea on-line a rezultatelor activităţilor academice şi de cercetare să fie 
realizată într-o manieră care să reducă timpul acordat birocraţiei, cu analiza soluţiilor de 
raportare a activităţilor manageriale şi prelucrarea informaţiilor în vederea luării deciziilor. 

Pentru programele de studii, controlul calităţii la ora actuală se face în principal prin 
acreditare externă efectuată de ARACIS. În acest scop, reprezentanţii calităţii din fiecare 
departament care asistă un program de studii colaborează cu Departamentul pentru 
Asigurarea Calităţii în vederea pregătirii documentaţiei necesare. Există o serie de reguli 
care se aplică la elaborarea şi furnizarea planului de învăţământ şi a discipinelor de studiu, la 
funcţionalitatea infrastructurii necesare, la procedurile de admitere, evaluare şi absolvire, la 
alocarea burselor şi beneficiilor sociale ş.a.m.d. 

Serviciile centralizate ale UTCN sunt chemate să sprijine implementarea programelor 
de studii. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin programele sale în domeniul studiilor 
universitare de masterat, poate asigura perfecţionarea prin mastere profesionale, orientate 
preponderent spre formarea competenţelor profesionale (viitori specialişti în diverse ramuri 
ale industriei), mastere de cercetare orientate spre formarea competenţelor de cercetare 
(viitori specialişti cercetători).  

Se impune cu prioritate documentarea proceselor organizaționale de bază și punerea 
în practică a unui sistem eficace de management al calității, bazat pe orientarea spre 
rezultate, pe focalizarea pe student și pe inovare în plan organizațional. Problema este una 
foarte dificilă, cu provocări majore în ceea ce privește conștientizarea tuturor membrilor 
corpului academic despre ce înseamnă asigurarea calității dintr-o perspectivă instituțională, 
cu asumarea unei politici a calității, a unor obiective concrete în acest sens și a unor practici 
instituționale diferite de ceea ce a fost până în prezent. Procesul trebuie abordat în pași 
realizabili și realiști, fără schimbări bruște, cu păstrarea a tot ceea ce este bun în prezent.  
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6. RESPECTAREA ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 
 

6.1 RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ 
 
 În anul 2013, în perioada ianuarie - septembrie a funcționat vechea Comisie de etică 
universitară, având ca și președinte pe dl. ing. Călin Dan Câmpean. 
 După alegerile desfăşurate în data de 16.10.2013, a rezultat componența actuală a 
Comisiei de etică universitară, prin numirea preşedintelui şi a comitetului de conducere. 
Componența şi structura comisiei a fost aprobată de Senatul Universității din data de 22.11.2013. 
 Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei 
Universităţii Tehnice – titlul IX „Etica universitară”, titlul XIV „Codul de etică şi deontologie 
universitară”, precum şi în conformitate cu Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică 
universitară.  

 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, iar relațiile din 
interiorul comisiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare. De regulă, etapele 
parcurse în rezolvarea unei situații au fost: 

 - Pregătirea și documentarea asupra cazului; 
 - Discuții cu părțile implicate, luarea de declarații; 
 - Numirea unei comisii de analiză; 
 - Elaborarea, discutarea și votarea Raportului de caz. 
Comisia a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost nevoie. 

 
În perioada supusă analizei, în atenția comisiei au fost finalizate sau sunt în curs de 

finalizare mai multe cazuri. Unele dintre ele au fost închise, Comisia de Etică constatând că faptele 
sesizate nu se încadrează în prevederile art. 5.1 din Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei 
de etică universitară şi în conseciţă considerând cazurile ca inadmisibile (contestația studentului 
Laurențiu Lupoida de la Facultatea de Construcții; sesizarea Departamentului de Automatică al 
Facultății de Automatică și Calculatoare, referitoare la doamna ș.l.dr.ing.Mihaela Cistelecan care 
are un comportament în contradicție cu etica universitară la adresa directorului Departamentului de 
Automatică și a decanului facultății; sesizarea domnului prof.dr.ing.Dorin Isoc din cadrul 
Departamentului de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare, referitoare la 
”încălcarea gravă a eticii universitare  de către  Prof. Naşcu Ioan, Prof. Honoriu Vălean, Prof. 
Miclea Liviu, Prof. Gheorghe Lazea, Prof. Sergiu Nedevschi”).  

S-au soldat cu sancţiuni, cazurile: de plagiat al doamnei ş. l. dr. Flavia POP, din cadrul 
Departamentului Chimie Biologie, Facultatea de Științe, care s-a finalizat cu interdicţia promovării 
pe o perioadă de trei ani, începând cu luna aprilie 2012, data primei sancţiuni din cadrul 
departamentului; cazul doamnei ș.l.dr.ing.Mihaela Cistelecan din cadrul Departamentului de 
Automatică, care se face vinovată de încălcarea prevederilor cuprinse la pct. 3.10 din Codul de 
Etică și Deotologie Universitară al Universității Tehnice, comisia propunând sancționarea cu 
avertisment scris; sesizarea grupului de studenţi de la secţiile de: Inginerie Industrială şi Inginerie 
Economică de la extensia Satu Mare, pentru care s-a numit o comisie de analiză care a propus 
urmărirea activităţii domnului ş.l.dr.ing.Adrian Botean pe o durată de doi ani de către 
Departamentul de Inginerie Mecanică, urmând ca la final să prezinte un raport care să evidenţieze 
evoluţia cadrului didactic precum şi susţinerea examenelor la secţiile de la extensia Satu Mare la 
disciplinele domnului ş.l.dr.ing. Adrian Botean în faţa unei comisii de examinare. 

În ceea ce priveşte sesizarea domnului prof. dr. ing. Dorin Isoc din cadrul Departamentului 
de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare, referitoare la faptul că unele aspecte ale 
Codului de etică sunt de natură să afecteze drepturile constituţionale la liberă exprimare, Comisia 
de etică universitară şi-a însuşit punctul de vedere al Oficiului Juridic şi recomandările Biroului 
Executiv al Senatului şi a conchis, în consecinţă, că prevederile art. 3.9 din Carta Universităţii 
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Tehnice – Titlul XIV Codul de etică şi deontologie universitară, respectă dreptul la liberă exprimare, 
fiind în acord cu prevederile Constituţiei României în acest sens. 
 Alte sesizări se află în curs de soluţionare. 
 

6.2  ASIGURAREA ETICII ÎN CERCETAREA  ŞTIINŢIFICĂ DIN UTCN 
  

S-a achiziţionat un sistem software antiplagiat care s-a folosit în mod experimental pentru 
verificarea unor lucrări cu caracter didactic şi de cercetare (lucrări de diplomă, dizertaţii, teze de 
doctorat, rapoarte ştiinţifice, articole ştiinţifice). Rezultatul experimentului demonstrează, din 
păcate, necesitatea utilizării pe scară mai largă a unui astfel de software. 
 În mod sistematic rezultatele activităţilor didactice şi de cercetare colectate prin intermediul 
sistemului SIMAC sunt evaluate şi corectate de grupe de experţi cu înaltă ţinută profesională şi 
morală, pentru a asigura corectitudinea şi evaluarea unitară a rezultatelor acestor activităţi. 
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7. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI ŞI SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE 
A ABSOLVENŢILOR 

 
7.1. EVOLUŢIA STUDENŢILOR DIN UTCN ÎN ULTIMII 5 ANI UNIVERSITARI 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a continuat în ultimii 5 ani evoluţia crescătoare 

din punct de vedere al numărului de studenţi, ajungând, după fuziunea cu Universitatea de Nord 
din Baia Mare (în anul 2012) la peste 19.000 de studenţi la ciclurile de licenţă şi master (fig.7.1). 

 
Fig.7.1 Total studenţi (licenţă şi master – buget+taxă) 

 

 
Analizând situaţia separat pe cele 

două cicluri, se poate observa că trendul 
crescător se evidenţiază atât la ciclul de 
licenţă (fig.7.2), cât şi la master (fig.7.3), cu 
saltul semnificativ din anul 2012, datorat 
fuziunii. 

 
 
 
 

 
Fig.7.2 Total studenţi licenţă (buget+taxă) 
 
 

 
Fig.7.3 Total studenţi master (buget+taxă)

În ceea ce priveşte repartizarea pe facultăţi a studenţilor pentru cei 5 ani universitari 
analizaţi, se observă (fig.7.4) că cea mai mare creştere la ciclul de licenţă se înregistrează la 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, iar descreştere majoră apare la Facultatea de 
Construcţii şi la Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu (CUNBM).  

 

 
Fig.7.4  Studenţi licenţă pe facultăţi (buget+taxă) 

 

Urmărind o analiză similară la ciclul de master se observă că situaţia este mai stabilă, 
cel puţin în ultimii doi ani, diferenţele fiind mult mai mici decât la licenţă (fig.7.5). 
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Fig.7.5  Studenţi master pe facultăţi (buget+taxă) 

 

 Situaţia numărului de studenţi pe fiecare facultate (licenţă+master) demonstrează 
foarte clar care sunt preferinţele studenţilor din ultimii 5 ani (fig.7.6).  
 

 
Fig.7.6 Studenţi licenţă + master pe facultăţi 

 

 Toate aceste date, ca şi cele referitoare la rata de reţinere şi de absolvire a 
studenţilor, ar trebui să stea la baza deciziilor manageriale viitoare, în ceea ce priveşte 
modul de repartizare a cifrelor de şcolarizare.    
 

7.2 SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 
Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor se bazează pe completarea unor 

chestionare, în momentul ridicării diplomei de absolvire. Până la data redactării raportului, au 
fost chestionaţi 829 de absolvenți ai studiilor de licenţă dintr-un număr total de 2869 de 
absolvenți UTCN ai promoției 2012, adică un procent de 28,9%. Numărul de chestionaţi 
diferă mult de la o facultate la alta, repartiţia lor nefiind uniformă. 
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În tabelul 7.1 este prezentată situația centralizatoare (în procente) rezultată în urma 
prelucrării răspunsurilor absolvenților. 
 Toate aceste date, ca şi cele referitoare la rata de reţinere şi de absolvire a 
studenţilor, ar trebui să stea la baza deciziilor manageriale viitoare, în ceea ce priveşte 
modul de repartizare a cifrelor de şcolarizare.    

Tabelul 7.1 

 
Se observă că, la momentul completării chestionarelor, 66% dintre absolvenții UTCN 

ai promoției 2012 erau angajați, iar un procent de 54% dintre chestionaţi şi-au găsit un loc de 
muncă la nivelul calificării. În primele 6 luni 35% dintre absolvenți şi-au gasit un loc de 
muncă, iar în primii doi ani de la absolvire, 64% dintre absolvenții chestionaţi au declarat că 
s-au angajat.  

În fig.7.8 este prezentată situația pe facultăți, privind gradul de angajare a 
absolvenților UTCN din promoția 2012. 

Figura 7.9 prezintă gradul de angajare, pe facultăți, a absolvenților UTCN, în primii 
doi ani de la absolvirea studiilor de licență, iar în fig.7.10 este evidențiat gradul de angajare a 
absolvenților la nivelul calificării. 

 

 

 

Absolventi 2012 
UTCN Arh AC CON CM ETTI IE IMM ING INST LIT MEC RM STI 

% % % % % % % % % % % % % % 
Angajaţi   66 81 91 48 63 70 66 51 86 71 67 75 67 61 

Angajaţi în primele 6 luni   35 54 38 33 19 37 41 38 86 35 20 36 67 26 

Angajaţi în primii 2 ani   64 81 77 55 57 68 62 59 100 80 50 69 83 50 

Locul de munca la nivelul 
calificării 

  54 73 88 39 48 56 50 35 71 63 40 62 50 29 

Salariul 

Foarte bun 10 4 23 6 6 19 10 5 14 2 7 10 17 5 

Bun 29 19 50 22 25 32 23 22 14 31 17 36 33 24 

Satisfacator 19 27 14 15 19 14 23 19 43 29 37 25 17 11 

Mai puţin bun 6 19 5 4 8 0 7 5 14 8 3 3 0 16 

Insuficient 1 12 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Modalitatea de obţinere a 
locului de munca 

Facultate 11 4 36 3 10 5 10 5 29 6 7 7 17 0 

Internet 23 23 32 13 16 41 20 24 43 29 23 36 0 5 

Mass-media 2 0 2 1 2 2 6 5 0 6 0 0 0 3 

Direcţia de 
muncă 

2 4 0 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

Cunoştinţe 
personale 

24 50 18 27 27 16 21 11 0 29 20 21 50 34 

Altele 3 0 3 2 3 2 2 3 14 0 13 7 0 8 

Locul de munca este 
În ţară 64 73 91 46 63 61 63 51 86 69 67 72 67 58 

În străinătate 2 8 0 1 0 6 1 0 0 0 0 2 0 3 

Alte studii absolvite 

Licenţă 2 4 1 1 6 0 0 0 0 4 7 0 17 0 

Master 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postuniversitare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte studii în curs 

Licenţă 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

Master 67 4 70 70 63 71 76 73 57 67 50 77 50 58 

Doctorat 0,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postuniversitare 0,4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intenţia de continuare a 
studiilor 

  66 27 70 70 58 61 64 70 86 74 67 74 100 47 

Niv de satisfacţie în rap.cu 
niv. de dezv asigurat de 
UTCN 

Foarte mulţumit 15 4 15 11 18 13 12 16 14 20 13 25 67 16 

Mulţumit 40 31 44 36 49 41 35 33 86 43 47 46 33 32 

Destul de 
mulţumit 

26 35 29 27 16 29 26 35 0 22 27 16 0 21 

Mai puţin 
mulţumit 

8 23 8 10 3 6 10 3 0 8 0 5 0 8 

Nemulţumit 2 4 1 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5 
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Fig. 7.7 Gradul de angajare a absolvenților la nivelul 

UTCN 
 Fig. 7.8 Gradul de angajare a absolvenților UTCN, pe 

facultăţi 

 Fig. 7.9 Gradul de angajare a absolvenţilor pe facultăţi, 

în primii doi ani de la absolvire 

 
Fig. 7.10 Gradul de angajare a absolvenţilor pe facultăţi, 

la nivelul calificării 

 
Intenţia absolvenților promoției 2012 de continuare a studiilor, pe facultăţi, este 

prezentată în fig. 7.11. (situându-se între 47 şi 100%).  
Din datele centralizate, se poate observa şi faptul că între 50 şi 77% dintre absolvenţii 

ciclului de licenţă frecventează cursurile la master la momentul chestionării.   
În ceea ce privește gradul de satisfacție a absolvenților în raport cu nivelul de 

dezvoltare asigurat de UTCN, un procent de 15% dintre absolvenţi se declară foarte 
mulţumiți, iar un procent de 40% declară că sunt mulţumiți. Doar un procent de 2% dintre 
studenții chestionați se declară nemulţumiți de nivelul de dezvoltare asigurat de UTCN. (fig. 
7.12). La acest capitol, rezultatele sunt destul de neomogene şi, probabil, ele trebuie să stea 
la baza deciziilor viitoare referitoare la oferta educaţională a fiecărei facultăţi. 

 

 
Fig. 7.11 Intenţia absolvenţilor de continuare a studiilor 

 
Fig. 7.12 Gradul de satisfacţie în raport cu nivelul de 

dezvoltare asigurat de UTCN 
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8. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE, 

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ ŞI DE COMUNICAŢII 

 

 8.1 INTRODUCERE 

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se desfăşoară atât activităţi de cercetare 
ştiinţifică avansată cu vizibilitate internaţională, cât şi activităţi de inovare în colaborare cu 
agenţii economici. În cadrul universităţii funcţionează, în prezent, 68 de structuri de cercetare 
ştiinţifică acreditate intern, în marea majoritate laboratoare de cercetare, la care se adaugă 
centre şi platforme de cercetare. 

 
8.2 ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR PLANULUI OPERAŢIONAL PE  2013 
Activităţile întreprinse în anul 2013, sunt prezentate în tabelul 8.1.  

 
Tabelul 8.1. Activităţi pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul operaţional pe 2013 

Nr. Măsura Cod Denumire proiect Activităţi 

27  M1.3  P3_CSIC  Identificarea 
domeniilor de 
excelenţă şi a 
posibilităţilor de 
cooperare în domenii 
interdisciplinare 

-S-au stabilit domeniile multidisciplinare de interes 
sprijinite instituţional de universitate şi anume: 
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Materiale 
avansate, Produse şi procese avansate, Utilizarea 
eficientă a energiei;  
-S-au constituit colective multidisciplinare pe domeniile: 
Autovehicule inteligente, Robotică, Inginerie medicală 
-S-au pregătit materiale de prezentare a ofertelor de 
participare în cadrul colectivelor multidisciplinare 
-Actualizarea şi publicarea prezentărilor colectivelor de 
cercetare şi realizarea unor fişe sintetice a colectivelor 
de cercetare 
-Publicarea volumului Research Structures Reports 
2013 
-Realizarea unei pagini web noi a cercetării din UTCN 

28  M1.3  P4_CSIC  Măsuri pentru 
sprijinirea structurilor 
de cercetare şi a 
cercetătorilor 

-S-a creat cadrul legal şi organizatoric pentru finanţarea 
din venituri proprii a competiţiilor interne de cercetare. 
-S-a organizat în iunie 2013 prima competiţie internă de 
proiecte de cercetare pentru echipe tinere. S-au finanţat 
7 echipe pentru teme de cercetare în domeniul 
“Utilizarea Eficientă a Energiei” cu termen de finalizare 
în septembrie 2014. 
-S-a revizuit metodologia de acordare a burselor de 
cercetare incluzându-se pe lângă categoriile de 
beneficiari existente (studenţi, doctoranzi) şi cadrele 
didactice tinere. 
-Acordarea de împrumuturi pentru desfăşurarea 
activităţii de cercetare şi plata angajaţilor cu carte de 
muncă în cercetare în perioda ianuarie- aprilie 2013. 
Împrumutul a fost necesar datorită întârzierii deschiderii 
finanţării pe 2013. Universitatea a avut peste 100 de 
angajaţi pe periodă determinată în cercetare. 

29  M1.3  P5_CSIC  Îmbunătăţirea 
procesului de 
management a 
proiectelor de 
cercetare 
 

-S-a restructurat DMCDI, prin redefinirea atribuţiilor şi 
înfiinţarea “Unităţii pentru sprijinirea accesării şi derulării 
proiectelor internaţionale de cercetare” 
-A avut loc un audit extern pe proiecte FP7 din perioada 
2008-2010, audit care a evidenţiat o gamă de probleme 
în gestionarea şi raportarea proiectelor FP7 cu 
extrapolare la desfăşurarea întregii activităţi de 
management. 
-S-a elaborat Ghidul de implementare a proiectelor FP 7 
(HCA din 5.12.2013). 
-S-a elaborat metodologia privind stabilirea salariilor în 
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proiectele de tip FP7 (HBCA 248/17.12.2013). 
-S-a contribuit la elaborarea Regulamentului pentru 
desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare şi 
administrative în UTCN 
-S-a elaborat metodologia de angajare şi înregistrare a 
timpului de lucru pe proiectele de cercetare din UTCN.  

30  M3.1  P6_CSIC  Dezvoltarea unor 
laboratoare de 
cercetare dotate cu 
tehnologii de vârf în 
domenii de 
perspectivă 
 

-Dezvoltarea laboratoarelor existente şi înfiinţarea unor 
laboratoare noi prin achiziţia de echipamente 
performante din fondurile proiectelor de cercetare: 
Înfiinţarea Laboratorului de testare motoare electrice 
(Claudia Marţiş), a Laboratorului de Micro Nano Sisteme 
–MINAS (Marius Pustan), achiziţionarea unor 
echipamente performante în laboratore existente: 
Echipamente pentru vid ultraînalt (în cadrul Centrul de 
supraconductibilitate spintronică şi ştiinţa suprafeţelor) 
Difractometru de raze X –INEL EQUINOX 3000 (în 
cadrul Centrul de Materiale funcţionale 
MATMAGNANO). 
-S-a acordat sprijin şi, respectiv, împrumuturi din regia 
cercetării pentru achiziţia de echipamente noi şi 
reparaţia echipamentelor din dotare: împrumut pentru 
modernizarea Sistemului de alimentare, comandă şi 
control destinat  Laboratorului de testare motoare 
electice; împrumut pentru achiziţionarea Difractometrului 
de raze X –INEL EQUINOX 3000 destinat Centrului de 
Materiale funcţionale 

31  M3.2  P7_CSIC  Valorificarea 
superioară a 
rezultatelor cercetării 
în mediul tehnico 
economic 

-Contribuţii în această direcţie au colectivele de 
cercetare, structurile de conducere ale departamentelor, 
facultăţilor şi a universităţii prin multiplele contacte cu 
mediul economic local, regional, naţional şi internaţional 
-Colectivele de cercetare au participat la realizarea unui 
număr însemnat de proiecte de cercetare în cooperare 
cu mediul economic local, naţional şi internaţional în 
cadrul instrumentelor de finanţare de tip PCCA, Cecuri 
de inovare, FP7. De asemenea s-au semnat şi derulat 
un număr însemnat de  contracte cu terţii (Continental, 
Bosch, Hidroelectrica). 
-Acordul de parteneriat cu UBB, USAMV, UMF Cluj 
pentru cooperarea în cercetare interdisciplinară pentru a 
promova programul “Prin ştiinţă pentru sănătate”. 
-Acord de cooperare în cercetare cu BOSCH pe perioda 
2013-2017 în domeniul sistemelor avansate de asistenţă 
a conducerii vehiculelor 
-Asocierea la Cluj IT Cluster 
-Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoştinţe 
alături de colectivele de cercetare şi de coordonatorii 
activităţilor de cercetare a participat la realizarea unui 
număr însemnat de acţiuni din care menţionăm 
dezvoltarea şi activarea în cadrul unor structuri 
colaborative internaţionale: Enterprise Europe Network, 
European Regions of Research and Innovation Network, 
Danube Innovation and Technology Transfer Center. 
-Organizarea de către UTCN a manifestării PRO-Invent 
2013 

32  M3.3  P8_CSIC  Susţinerea publicării 
rezultatelor cercetării 
la conferinţe de 
prestigiu (din 
categoria A conform 
clasificărilor MECTS) 

-S-au acordat semestrial departamentelor fonduri în 
valută, din venituri proprii, pentru sprijinirea participării la 
conferinţe de prestigiu.  
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33  M3.4  P9_CSIC  Cofinanţare a 
conferinţelor 
internaţionale 
organizate de UTCN 
care sunt indexate ISI 
Web of Knowledge 

- Nu a fost cazul 

34  M3.5  P10_CSI
C  

Premierea publicaţiilor 
în reviste ISI cu 
SRI>0.5  

-În urma analizei rezultatelor activităţii de cercetare pe 
2013 se vor acorda premii pentru rezultate deosebite în 
publicarea rezultatelor cercetării. 

35  M3.5  P11_CSI
C  

Asigurarea accesului 
la bazele de date 
internaţionale cu 
publicaţii ştiinţifice 

-Proiectul ANELIS, la care Universitatea Tehnică este 
parte, a asigurat la un cost acceptabil accesul la cele 
mai importante baze de date internaţionale din domeniu 
pe 2013. 
-Proiectul prevede şi dezvoltarea unei infrastructuri 
naţionale pentru stocarea şi accesarea bazelor de date 
achiziţionate, cu un pilon la Universitatea Tehnică din 
Cluj. 

36  M3.5  P12_CSI
C  

Susţinerea financiară 
a întâlnirilor de lucru 
în etapa de elaborare 
a aplicaţiei de 
finanţare pentru 
proiecte de cercetare 
internaţionale 

La nivel instituţional s-au finanţat întâlniri de lucru cu 
universităţi de înalt nivel precum Universitatea Tehnică 
din Braunschweig, Universitatea din Stutgart, pentru 
dezvoltarea unui cadru instituţional de colaborare în 
educaţie şi cercetare.  

 

8.3 ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
  

Resurse umane implicate în cercetarea ştiinţifică 
Personalul de cercetare este format din cadre cu pregătire superioară şi medie, care 

desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi de proiectare în cadrul departamentelor şi 
unităţilor de cercetare. În anul 2013, acesta a fost compus cu preponderenţă din cadre 
didactice (94,06%) datorită potenţialului scăzut de a angaja cercetători cu normă întreagă pe   
contractele de cercetare ştiinţifică (5,94 %).  

Situaţia resursei umane din UTC-N implicată în activităţi de cercetare ştiinţifică în 
anul 2013 este prezentată în tabelul 8.2, atât numeric cât şi procentual. În tabelul 8.2 
doctoranzii cu/fără frecvenţă, cercetătorii post-doctorali bursieri din fonduri structurale, 
studenţii, masteranzii, precum şi profesorii asociaţi sunt incluşi pe poziţii de cercetători.  

 
Tabelul 8.2.  Repartiţia pe funcţii a resursei umane implicate în activitatea de cercetare  în perioada 
2010- 2013 

Funcţia 
2010 2011 2012 2013 

Creştere 
relativă 

2013/2012 

Nr. % UTCN Nr. % UTCN Nr. % UTCN Nr. % UTCN % UTCN 

Profesor 202 28,57% 168 20,51% 181 16,64% 189 18,12% 4,23% 

Conferenţiar 136 19,24% 133 16,24% 189 17,37% 197 18,89% 4,06% 

Şef lucrări 139 19,66% 174 21,25% 284 26,10% 315 30,20% 9,84% 

Asistent 172 24,32% 240 29,30% 294 27,02% 242 23,20% -21,49% 

Preparator 0 0,00% 52 6,35% 48 4,41% 38 3,64% -26,32% 

Total CD 649 91,79% 767 93,65% 996 91,54% 981 94,06% -1,53% 

Cercetător 58 8,21% 52 6,35% 92 8,46% 62 5,94% -48,39% 

TOTAL 800 100% 819 100% 1.088 100% 1.043 100% -4,31% 

 
Datele prezentate includ atât cercetătorii şi cadrele didactice din Cluj -Napoca, cât 

şi cele din Baia Mare. Astfel, din numărul total de cadre didactice luate în calcul, 79,90 % 
provin din Cluj-Napoca şi 20,1% din Baia Mare, iar în ceea ce priveşte repartiţia 
cercetătorilor, 81,2% sunt din Cluj-Napoca şi 19,90% din Baia Mare. 
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Un aspect care trebuie menţionat este scăderea numărului cercetătorilor cu 
contract de muncă pe cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu 1,53% 
faţă de anul 2012. Acest lucru se datorează în special reducerii bugetelor proiectelor de 
tip PCCA şi IDEI în anul 2013, faţă de valoarea iniţial contractată.  

 
Resurse financiare atrase pentru activităţi de cercetare ştiinţifică 

 Resursele financiare atrase în activitatea de cercetare din UTCN sunt structurate pe 
trei mari categorii:  

 contracte naţionale câştigate în competiţiile de tip granturi, cum ar fi:  Idei PCE 
şi PCCE, Parteneriate – PCCA, Resurse Umane - PD, TE, Inovare (Cecuri 
Inovative, Inovare-STAR, INOVARE DSPT, EUREKA), Capacităţi (Suport FP7, 
Cooperări Bilaterale).   

 contracte externe, care cuprind proiectele câştigate în programul de cercetare al 
Uniunii Europene - FP7 şi contracte cu firme din stăinătate;  

 contracte cu firme româneşti  (contracte cu terţii); 
 Distribuţia sumelor atrase în activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2013, pe 
cele trei categorii de surse de finanţare, este prezentată în tabelul 8.3. Încasările cele 
mai substanţiale provin, în continuare, din contractele câştigate în competiţiile naţionale 
(63,23%), contractele externe deţin 26,79%, iar contractele cu firme româneşti 9,98%. 

 
Tabelul 8.3.  Venituri atrase în activitatea de cercetare în perioada 2010 – 2013 

Sursa de finanţare 
Valoare (RON) Creştere 

2010 2011 2012 2013 2012/2013 

Competiţii naţionale 12.518.884 14.661.269 14.676.850 10.892.417 -29,40% 

Contracte externe 1.826.133 3.623.401 6.227.688 4.363.094 -27,36% 

Contracte cu firme 
româneşti 

3.084.149 1.734.575 1.533.858 1,643,415 7,14% 

TOTAL CERCETARE 17.429.166 20.019.245 22.438.396 16.898.926 -25,71% 

 
De asemenea, tabelul 8.3 prezintă evoluţia sumelor atrase în activitatea de cercetare 

ştiinţifică în perioada 2010 – 2013. În afara unei creşteri procentuale de 7,14% a încasărilor 
din contracte cu firme româneşti, pe celelalte două surse de finanţare se constată scăderi 
procentuale semnificative faţă de anul 2012 (29,40% în cazul contractelor câstigate în 
competiţiile naţionale, respectiv 27,36% pentru contractele externe). Per global, încasările au 
avut o scădere procentuală de 25,71 % în comparaţie cu anul 2012. 

 
Tabelul 8.4. Distribuţia pe tipuri de proiecte a veniturilor din cercetare în anul 2013 

Nr.crt. 
Sursă 

finanţare 
Tip proiect Nr. proiecte 

Valoare 2013 
(RON) 

Procent 
 încasări 
 2013 

1 

Competiţii naţionale 79 10.892.417,56 64,44% 

1.1. Tinere echipe TE *** 8 3.125.650,51 18,54% 

1.2. IDEI – PCE  5 1.360.358,12 8,07% 

1.3. Cercetare fără TVA 1 74.000,00 0,44% 

1.4. ERANET 2 100.715,97 0,60% 

1.5. INOVARE  DPST 1 13.500,00 0,08% 

1.6. PCCA – 2012 * 18 3.430.544,84 20,35% 

1.7. Capacităţi – Suport FP7 3 374.319,88 2,00% 

1.8 Capacităţi - Bilaterale 9 61.380,59 0,36% 

1.9. PD 1 111.232,00 0,66% 

1.10. Cecuri de Inovare 1 18.000,00 0,11% 

1.11. Eureka 1 287.500,00 1,71% 

1.12 Inovare - STAR 3 549.000,00 3,26% 

1.13. IDEI COMPLEXE - PCCE 4 1.397.565,25 8,29% 

2 Terţi 70 1.643.415,14 9,75% 
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3 

Internaţionale 23 4.363.094,27 25,88% 

3.1. Proiecte Cadru 7 ** 18 3.264.759,03 19,36% 

3.2. Internaţionale cu terţi 5 1.098.335,24 6,51% 

TOTAL: 197 16.898.926,56 100% 

 
Pe primul loc în clasamentul încasărilor s-au situat contractele de tip PCCA cu 

20,35%, în timp ce pe ultimul loc s-au situat contractele de tip Cecuri de Inovare cu doar 
0,11% (aceste contracte sunt în general de valoare mică, iar competiţia acestora a fost 
lansată foarte târziu). Pe cel de-al doilea loc s-au situat contractele de tip FP 7, cu 19,36 %. 
În 2013 încasările pe acest tip de proiecte au fost de 3.264.759,03 RON, în condiţiile în care 
acestea trebuiau să fie de aproximativ 4.277.259 lei. Estimăm că suma restantă de cca. 
225.000 euro va fi încasată în cursul anului 2014.Pe locul trei s-au clasat proiectele de tip 
Resurse Umane – Tinere Echipe cu 18,54%. 

Remarcăm că aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care UEFISCDI a redus 
sumele prevăzute pentru anul 2013 cu 45% pentru proiectele IDEI, respectiv cu 40% pentru 
cele de tip PCCA. Totodată, în competiţia 2012 a proiectelor IDEI, contractate în anul 2013, 
UTCN a câştigat doar două proiecte, iar în competiţia proiectelor Resurse Umane au fost 
câştigate 4 proiecte de tip TE respectiv un proiect de tip PD. Amintim şi cele trei proiecte de 
tip “INOVARE – STAR” şi cele două de tip “Cecuri de Inovare”, câştigate în anul 2013. 

Bilanţul slab al proiectelor nou câştigate în competiţiile naţionale din 2013 se 
datorează atât numărului mic de competiţii lansate în 2013, cât şi amânării afişării 
rezultatelor în unele competiţii. De exemplu, anunţarea rezultatelor competiţiei 2013 a 
proiectelor de tip PCCA se va realiza în luna martie a anului 2014.  

În ceea ce priveşte competiţiile internaţionale, în 2013 au fost câştigate 9 proiecte de 
tip FP 7. Se menţine, deci, tendinţa de orientare spre competiţii internaţionale a cercetătorilor 
din UTCN, manifestată şi în anii precedenţi. 

Tabelul 8.5. cuprinde distribuţia veniturilor obţinute din cercetare pe facultăţi, iar 
tabelul 8.6 pe departamente.  

 
Tabelul 8.5. Distribuţia pe facultăţi a veniturilor din cercetare în anul 2013 

Nr.crt. Facultatea Încasări 

1 Arhitectură şi Urbanism 5725 

2 Automatică şi Calculatoare * 3.898.861,16 

3 Construcţii 317.111,62 

4 Construcţii de Maşini 2.139.808,53 

5 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 2.238.679,29 

6 Ingineria Materialelor şi a Mediului *** 2.929.399,87 

7 Inginerie -CUNBM 25.800,65 

 
Inginerie Electrică ** 3.428.441,02 

9 Instalaţii 82.042,46 

10 Mecanică 804.437,32 

11 Litere -CUNBM 569.134,90 

12 Resurse Minerale şi Mediu - CUNBM 25.705,18 

13 Ştiinţe– CUNBM 433.778,46 

Total: 16.898.926,00 

 
Tabelul 8.6. Distribuţia pe departamente a veniturilor din cercetare în anul 2013 

Nr.crt. Departament Val UTCN 

1 01_ARH_ARH 5.725,00 

2 03_AC_AUT *** 1.576.592,43 

3 04_AC_CALC ** 2.209.738,56 

4 05_AC_MAT 112.530,17 

5 06_CONS_INFRA 121.119,19 

6 07_CONS_STRUC 104.236,69 
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7 09_CONS_MECON 91.755,74 

8 11_CM_MIE 9.000,00 

9 12_CM_ISM 984.179,35 

10 13_CM_IPR 359.778,66 

11 14_CM_IF 786.850,52 

12 16_ETTI_COM 900.424,99 

13 17_ETTI_ELAP 1.338.254,30 

14 18_IE_MAE * 3.092.433,37 

15 19_IE_ELMAN 29.180,00 

16 20_IE_ELMAS 306.827,65 

17 21_MEC_ART 152.399,54 

18 22_MEC_MECDIM 532.400,00 

19 23_MEC_INGMEC 119.637,77 

20 24_IMM_FIZCHIM 1.527.439,48 

21 25_IMM_SIM 1.388.586,19 

22 26_IMM_IMADD 13.374,19 

23 27_INSTA_INGINST 82.042,46 

24 30_ING_IMATEH 25.800,65 

25 31_RESMIN_ING 3.116,46 

26 32_RESMIN_RGM 22.588,72 

27 34_LIT_FILO 569.134,90 

28 36_STI_CHIMBIO 167.649,42 

29 37_STI_MATINFO 258.064,52 

30 38_STI_ECONFIZ 8.064,52 

  Total 16.889.926,00 

 
 Există departamente fără încasări din contracte de cercetare: Urbanism, Limbi 
Moderne şi Comunicare, Bazele Electronicii, Pregătirea Personalului Didactic, iar din cadrul  
CUNBM: Inginerie Electrică, Electronică şi Calculatoare, Ştiinţe Socio-Umane,Teologie, Arte, 
Profil Psihopedagogic, Chimie, Biologie, Matematică şi Informatică şi cel de Ştiinţe 
Economice şi Fizice.  

Defalcarea regiei din proiectele naţionale 
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia regiei încasate şi a distribuţiei 

acesteia pe utililăţi, regie cercetare (UTCN), directori / departamente / facultăţi. 
 

Tabelul 8.7. Defalcarea regiei 

An 
Venit 

contracte 
nationale 

Regie 
 

% Utilităţi UTCN-DMCDI Director  Departament Facultati 

Reg % Lei % Lei % Lei % Lei % Lei 

2009 12.811.152 1.490.120 11,60 23,6 352.273 37,0 551.146 26,0 388.017 10,4  155.036 2,9 43.645 

2010 15.603.033 2.114.194 13,50 23,7 501.996 38,4 812.224 25,2 532.996 10,5  222.839 2,1 45.015 

2011 16.362.278 2.191.200 13,40 23,8 522.052 39.7 870.087 23,8 520.939 10,9  238.730 1,8 39.391 

2012 15.245.088 1.952.827 12,80 24,8 484.680 41,4 807.801 17,3 337.225 13,2  258.496 3,3 64.624 

2013 11.682.602 1.683.381 14,4 22,0 370.211 36,7 617.018 28,8 484.277 9,7 162.551 2,9 49.324 

Total  
        

2.263.454   1.037.652   241.999 

 
Cheltuieli 
Plata din regie a utilităţilor către UTCN 
 

Tabelul 8.8. Plata utilităţilor pe 2013 

Anul Regie datorată calculată Regie datorată plătită Document justificativ 

2013 
Fara TVA    317.190 
Cu TVA         53.021 

435.728 (  anul 2012) OP.2098/14.03.2013 (5003) 

212.107(avans 2013) OP.12108/23.12.2013 (5003) 

48.952 (   anul 2012) OP.2097/14.03.2013 (RO 79) 

22.893 (avans 2013) OP.12109/23.12.2013 (RO 79) 

Total 370.211 719.680.00  

Pentru anul 2013 mai trebuie platite utilităţi în valoare de 135.211 RON 
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Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI pe anul 2013 
Cheltuielile efectuate din regia UTCN-DMCDI în anul 2013 sunt cuprinse în tabelul 

8.9. 
Tabelul 8.9. Distribuţia cheltuielilor efectuate din regia UTCN-DMCDI în anul 2013 

Nr.crt. Tip cheltuială 5003 RO79 Valoare cheltuială  

1 Cheltuieli salariale DMCDI  313.287,21 72.152,46 385.439,67 

2 Cheltuieli materiale  16.768,61 44.297,77 61.066,38 

3 Cheltuieli de deplasare  12.231,82 1.954,50 14.186,32 

4 Dotări  0,00 16.043,01 16,043,01 

5 Competiţii interne  208.000,00 0,00 208.000,00 

6 Taxa -ANELIS Plus - transa I 181.743,00 0,00 181.743.00 

7 Alte cheltuieli  75.925,95 18.965,88 94.891,83 

Total cheltuieli DMCDI 2013: 807.956,59 153.413,62 961.370,21 

 
În capitolul bugetar “Alte cheltuieli” intră diverse servicii (audit, servicii de consultanţă 

FS, abonamente magazineri, reparaţii, taxe poştale, taxe brevetare, etc.). 
 
 Împrumuturi din regia returnabilă pe anii 2009-2012 şi pe anul 2013 
 

Tabelul 8.10. Împrumuturi restante acordate din regia UTCN în perioda 2009-2013 

Nr.crt. Tip cheltuială Valoare cheltuială 

 Total împrumuturi restante din perioda 2009-2012 (cont 5003) 1.993.839,51 

 Sold împrumuturi FS 31.12.2012 1.829.167,29 

1 Imprumuturi acordate pe anul 2013 proiectelor din FS  65.204,00 

2 Imprumuturi restituite pe anul 2013 pentru proiecte din FS 337.856,93 

Sold împrumuturi restante proiecte FS 2009-2013  1.556.514,36 

 Sold împrumuturi (FP 7+alte proiecte externe) 31.12.2012 0 

3 Imprumuturi acordate în  anul 2013  - (FP 7+alte proiecte externe) 236.075,34 

4 Imprumuturi restituite în  anul 2013  - (FP 7+alte proiecte externe) 23.100,00 

Sold împrumuturi (FP 7+ alte proiecte externe) 31.12.2013 212.975,34 

 Sold împrumuturi acreditări mastere 31.12.2012 119.651,63 

5 Imprumuturi restituite în  anul 2013  - acreditări mastere 119.651,63 

Sold împrumuturi restante acreditări mastere 2013 0 

6 Imprumuturi restante din perioda 2009-2013 (cont RO 79) 460.000,00 

Total împrumuturi restante 2009-2013: 2.229.489,70 

 
Din regia returnabilă din anii 2009-2013 s-au acordat până la finele anului 2012 

împrumuturi pentru susţinerea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale. În anul 2013 , 
au fost restituite o parte din sumele împrumutate, astfel că la finalul anului 2013 suma 
rămasă nereturnată din împrumut este de:  1.556.514,36 RON. 

În anul 2013, pentru susţinerea proiectelor externe au fost împrumutaţi 
236.075,34 RON. În prezent nu s-a recuperat din împrumutul acordat decât aproximativ 
10%. Aceste împrumuturi au fost acordate, cu preponderenţă, proiectelor aflate în faza 
finală. 

Tot pentru susţinerea activităţii de cercetare, în anul 2013 din regia returnabilă 
datorată Departamentelor /Facultăţilor/Directorilor de contracte din anii 2009-2012, s-a 
restituit la cerere  suma de 672.611,94 lei. Aceste sume restituite, au avut ca scop 
sprijinirea cercetătorilor pentru participarea la conferinţe de prestigiu, efectuarea unor 
reparaţii necesare echipamentelor de laborator sau achiziţionării de consumabile fără de 
care activitatea în laborator nu putea fi continuată. Din această sursă s-au acoperit  
taxele de acreditare pentru mastere ale Facultăţii Construcţii de Maşini. 

În afara acestor împrumuturi si restituiri, din regia DMCDI au fost acordate şi 
împrumuturi pentru susţinerea proiectelor naţionale de cercetare. Aceste împrumuturi au 
susţinut, în primul rând, cercetătorii angajaţi cu funcţia de bază pe contracte de cercetare 
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aflate în derulare şi realizarea activităţilor prevăzute în proiect, în condiţiile în care sumele 
aferente anului 2013 au fost virate de UEFISCDI cu întârziere. O situaţie a sumelor 
împrumutate lunar poate fi urmărită în tabelul 8.11. Remarcăm că din împrumuturile acordate 
pentru susţinerea proiectelor naţionale de cercetare au rămas nerecuperaţi până în prezent 
doar 29.088,83 lei.  
 

Tabel 8.11. Împrumuturi acordate/ recuperate pentru proiecte naţionale, din regia UTCN-DMCDI în 
anul 2013  

Nr.crt. Luna Împrumuturi acordate  Împrumuturi restituite 

1. Ianuarie 47.091,00 24.107,89 

2. Februarie 104.066,00 0,00 

3. Martie 164.881,00 0,00 

4. Aprilie 53.694,60 62.492,78 

5. Mai 1.600,00 156.607,00 

6. Iunie 0,00 0,00 

7. Iulie 0,00 0,00 

8. August 0,00 126.824,00 

9. Septembrie -17.000,00 11.295,60 

10. Octombrie 0,00 4.000,00 

11. Noiembrie 111.592,50 0,00 

12. Decembrie 0,00 68.509,00 

 
TOTAL 482.925,10 453.836,27 

 
Regia din proiecte externe: 
Regia din proiectele externe a fost cumulată în contul EUR 196 şi la data de 

31.12.2012 este de 468.939 EUR, iar în contul USD3 la data de 31.12.2012 suma este 
de 10.100 USD. Aceste sume reprezintă rezerva financiară necesară derulării 
contractelor de cercetare externe aflate în derulare. 

Sume rămase din contractele finalizate 

Tabel 8.12. Soldul la 31.13.2013 a proiectelor finalizate 

Tip contracte Suma rămasă Moneda 

Contracte naţionale 45.918 RON 

Contracte externe (EUR 2 + conturi FP7) 332.997 EURO 

Contracte externe (USD 3) 11.161 DOLARI 

Sumele sunt la dispozitia directorilor de proiecte pentru achiziţii, mobilităţi burse şi 
iniţierea unor proiecte interne de cercetare.  

Bilanţ pe conturi 
Tabel 8.13. Bilanţul pe anul 2013 contului 5003 

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2012 cont 5003 5.401.901,32 RON 

Intrări cont 5003 13.149.564,77 RON 

Plăţi parteneri 3.809.319,86 RON 

Cheltuieli pe proiecte de cercetare 9.437.201,68 RON 

Cheltuieli din regia returnată a directorilor 
 de proiect şi sume rămase din contracte finalizate 430.357,09 RON 

Cheltuieli utilităţi 647.835,00 RON 

Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI 599.957.35 RON 

Împrumuturi acordate în proiecte FS si FP  301.279,34 RON 

Împrumuturi restituite în proiecte FS si FP 360.956,93 RON 

Sold la data de 31.12.2013 cont 5003 3.662.732,47 RON 

 
Diferenţa de 23.740,23 RON constituie avansuri în caseria UTCN pentru deconturi şi 

diverse deplasări efectuate la sfârşitul anului 2013. 
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Tabel 8.14. Bilanţul pe anul 2013 contului RO 79 

Tip contracte Suma Moneda 

Sold la data de 31.12.2012 cont RO79 919.242,77 RON 

Intrări cont RO79 1.955.106,88 RON 

TVA plătit efectiv 221.210,52 RON 

Cheltuieli pe proiecte cu terţii 1.362.481,06 RON 

Cheltuieli utilităţi către UTCN 71.845,00 RON 

Cheltuieli din regia UTCN-DMCDI 141.358,28 RON 

Sold la data de 31.12.2013 cont RO79 1.091.673,42 RON 

 
Diferenţa de 14.218,63 RON constă din avansuri în caseria UTCN pentru deconturi 

şi diverse deplasări efectuate la sfârşitul anului 2013. 
 

Tabel 8.15. Bilanţul pe anul 2013 contului EUR2 

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2012 cont EUR2 +conturi FP7 1.038.500,00 EURO 

Intrări 2013 942.240,18 EURO 

Cheltuieli regie 81.571,16 EURO 

Cheltuieli proiecte 713.643,62 EURO 

Sold la data de 31.12.2013 cont EUR2+conturi FP7 1.185.525,37 EURO 

 
Tabel 8.16. Bilanţul pe anul 2013 contului USD3 

Tip contracte Suma  Moneda 

Sold la data de 31.12.2012 cont USD3 37.805,00 DOLARI 

Intrări 2013 15.000,00 DOLARI 

Cheltuieli regie 1.350,00 DOLARI 

Cheltuieli pe proiecte 13.680,55 DOLARI 

Sold la data de 31.12.2013 cont USD3 37.774,45 DOLARI 

 

 8.4. REZULTATELE CERCETĂRII 

 Publicaţii ISI 

Tabelul 8.17. Evoluţia publicaţiilor ISI din UTCN în perioada 2009-2013 

Anul  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Articole reviste ISI 116 138 165 275 253 947 

Articole ISI Proceedings 279 28 21 73 85 486 

TOTAL 395 166 186 348 338 1433 

 
 Publicaţii SCOPUS 
 
Tabelul 8.18. Evoluţia publicaţiilor SCOPUS din UTCN în perioada 2009-2013 

Anul  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Articole în reviste şi la conferinţe  402 540 535 680 536 2693 

Articole citate  144 188 151 139 44 666 

Număr citări (fără autocitări) 507 593 461 337 77 1975 

Coeficient Hirsch - h 11 9 8 8 3   
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   Figura 8.1 Structura publicaţiilor pe domenii 
  
 Revistele recunoscute ISI: 

1. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences-editat de colectivul de 
Ştiinţa mediului; 

2. Carpathian Journal of Mathematics-editat de departamentul de matematică; 
  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. Buletin Ştiinţific. Fascicola Filologie. Seria A - Editura Universităţii De Nord Baia Mare 
5. Buletin Ştiinţific. Exploatări Miniere. Prepararea Substanţelor Minerale Utile 
6. Metalurgie neferoasă. Geologie şi Ingineria Mediului. 
7. Acta Electrotehnica; 
8. Acta Technica Napocensis Section: Civil Engineering and Architecture; 
9. Acta Technica Napocensis Series: Applied Mathematics and Mechanics; 
10. Acta Technica Napocensis-Electronics and Telecommunications; 
11. Annals of The Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. Approximation and 

Convexity; 
12. Automation Computers Applied Mathematics; 
13. Electromotion; 
14. Revista Româna de Interacţiune Om - Calculator; 
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 8.5 CONCLUZII PRIVIND  ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, semnalăm următoarele aspecte care, în 

momentul de față, conduc la imposibilitatea derulării în mod corespunzător a activităţii de 
cercetare:  

 Trebuie depuse eforturi concertate pentru creşterea numerică şi valorică a 
contractelor de cercetare. 

 Regia colectată nu mai este suficientă şi nu permite desfăşurarea unor activităţi 
consistente de susţinere a activităţii de cercetare. Trebuie depuse eforturi pentru găsirea 
unor surse suplimentare de finanţare a dezvoltării şi întreţinerii infrastructurii de cercetare. 

 În cazul proiectelor naţionale, din cauza întârzierilor cu care sunt efectuate plăţile de 
către autoritatea contractantă (UEFISCDI), sume importante trebuiesc împrumutate pentru 
susţinerea cercetătorilor angajaţi cu carte de muncă pe proiectele de cercetare; 

 Reducerile substanţiale bugetare impuse în fiecare an de autoritatea contractantă 
conduce la imposibilitatea de a previziona încasările în contractele de cercetare, cu 
consecinţe directe în desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiecte; 

 În afara blocajelor de ordin financiar, menţionăm şi problemele legate de 
administrarea proiectelor de cercetare. Astfel, în ultimii ani, raportarea financiară a devenit 
extrem de laborioasă. În aceste condiţii se impune implementarea unui sistem informatic 
pentru administrare a proiectelor, care să permită o gestionare mai eficientă a timpului de 
lucru, atât pentru personalul CPACS, cât şi pentru directorii/responsabilii proiectelor 
respective.  În urma modificărilor legislative, în prezent, personalul CPACS desfăşoară o 
serie de activităţi suplimentare, ceea ce a condus la depăşirea frecventă a timpului de lucru 
de 8 ore/zi. Un sistem informatic eficient ar permite atât preluarea unor informaţii financiare 
deja prelucrate la serviciul contabilitate, cât şi o întocmire mai rapidă a rapoartelor de fază de 
către directorii/responsabilii proiectelor; 
  Un alt aspect care trebuie menţionat se referă la proiectele europene (FP   7). În 
condiţiile în care în ultimii 2 ani numărul acestora a crescut considerabil, pe fondul reducerii 
oportunităţilor de finanţare naţionale, au apărut o serie de probleme legate de gestionarea 
financiară a acestora. Un prim pas, în sprijinul directorilor/responsabililor proiectelor de tip 
FP7 a fost elaborarea unui Ghid de implementare a proiectelor FP7, care clarifică aceste 
aspecte; 
   De asemenea, în urma auditului efectuat de Comisia Europeană pe un eşantion de 3 
proiecte FP 7, implementate în UTCN, au fost identificate o serie de activităţi care în prezent 
nu sunt  realizate nici în cadrul Serviciului financiar-contabil, nici în cadrul CPACS. Ca 
urmare, se impune înfiinţarea unei echipe în cadrul CPACS, care să desfăşoare aceste 
activităţi necesare în procesul de implementare a proiectelor europene (FP 7 şi H2020), într-
un mod unitar la nivel de universitate.  
 
 8.6  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI DE  
                     CUNOŞTINŢE  

  PRELIMINARII 
 Începând cu anul 2013 Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoştinţe - CTTC 
şi-a modificat structura, în cadrul CTTC menţinându-se Oficiul pentru Proprietate Intelectuală 
şi Transfer Tehnologic-OPITT, iar Oficiul de Management Programe de cercetare 
Postdoctorală-OMPP a fost înlocuit cu Marketing (Imagine - Cercetare). 

 ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ÎN DOMENIUL PI 
 Activitatea de protecţie a invenţiilor generate de proiectele de cercetare implementate 

de cele peste 70 de structuri din UTCN este una dintre activităţile principale ale OPITT, în 
anul 2013 fiind depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 10 cereri de brevet. Aşa cum 
se poate constata şi din graficul de mai jos, în ultimii cinci ani UTCN a depus la OSIM 83 
cereri de brevet şi a obţinut 26 de brevete, durata de examinare a unei cereri de brevet fiind 
de 4-5 ani. 

62



 

 

             Figura 8.2 Situatia brevetarii pe UTCN 
 

  CANALE DE RELAŢIONARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
 Cele mai utilizate canale de relaţionare cu mediul socio-economic la nivel instituţional 

sunt: 
1. Proiecte de cercetare internaţionale sau naţionale de tip FP7, PCCA sau de 
cercetare aplicativă 

 La nivel instituţional sunt încurajate proiectele multi-disciplinare din domenii cum ar fi: 
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, Materiale avansate, Produse şi procese inovative, 
Inginerie biomedicală, Energii regenerabile, Sisteme de transport inteligente.  

 Dintre cele mai reprezentative companii cu care UTCN a dezvoltat proiecte în 2013 
amintim: IBM, Microsoft, Emerson, Hewlett-Packard, National Instruments, Siemens, 
Volkswagen, Eckerle, Pirelli, Enea, Tenaris, Guhring, Star Transmission, Tunstall, Isoin, 
Wattics, Greent, Software AG, Bosch, Continental. 

Proiectele de tip FP7 finanţate din fonduri europene au permis acumularea de 
competenţe care să permită accesarea şi derularea de proiecte în noul program de finanţare 
HORIZON 2020, iar proiectele colaborative de cercetare aplicativă din programul 
PARTENERIATE finanţate din fonduri guvernamentale au favorizat dezvoltarea de proiecte 
şi relaţii cu mediul economic local şi regional. 

 
2. Participarea la clustere înfiinţate şi derulate în parteneriat cu mediul 

 socio-economic 
 Cluj IT Cluster în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiei, Polul de 

competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Cluster Mobila Transilvania  
 
 3. Proiecte finanţate din Fonduri Structurale 
 Proiectul „Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru mici şi 

viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile NE, NV, C şi SE” 
cu parteneri Ernest&Young SRL, S&T şi alte universităţi  

 
4. Reţeaua Enterprise Europe Network – EEN 
În anul 2013 s-au primit 165 expresii de interes de colaborare cu firmele româneşti. 

De asemenea, pentru clienţii reţelei Enterprise Europe Network din zona Transilvania au fost 
transmise 128 expresii de interes de colaborare cu diverse companii din reţeaua Enterprise 
Europe Network. Ca urmare a acestor expresii de interes au fost semnate 15 parteneriate de 
afaceri. La nivel UTCN au fost organizate întâlniri de training şi consultanţă la care au 
participat 69 de firme din regiune. 

 
 5. Reţeaua European Regions of Research and Innovation Network – ERRIN 
 UTCN este unul dintre membrii fondatori ai asociaţiei „North West Region Research 

and Innovation Association” fondată în 2013, membră a reţelei ERRIN. Din asociaţie fac 
parte: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Centrul de Cercetări Biologice Jibou, 
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IPA SA Sucursala Cluj, Datronix Computer SRL, Tedelco SRL, Technosam SRL Satu Mare, 
Mpl Engineering SRL Satu Mare, TechnoCAD SA Baia Mare, Debitare SRL Baia Mare, 
Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, Asociaţia Pro Ortopedia Zalău, Asociaţia 
economică româno-germană pentru regiunea Satu Mare. S-a înfiinţat primul grup de lucru în 
domeniul Ingineriei Bio-Medicale. 

 
 6. Centrul Danube Innovation and Technology Transfer – DTC 
 DTC este unul din cele 4 centre pilot deschise la iniţiativa Steinbeis în cadrul unui 

proiect finanţat de Guvernul landului Baden-Württemberg adresat ţărilor din Regiunea 
Dunăreană. DTC organizează evenimente pentru schimbul de idei şi networking, oferă 
consultanţă, training şi asistenţă, pune în relaţie capacitatea de inovare cu nevoile din piaţă, 
identifică surse de finanţare şi pregăteşte propuneri de proiecte, propune soluţii de protecţie 
intelectuală. 

 
 7. Reţeaua Europeană a Centrelor Regionale pentru Promovarea Protecţiei 
 Proprietăţii Industriale - PATLIB  
 În 2013 au fost oferite informaţii specifice brevetelor de invenţie, mărcilor şi modelelor 

unui număr de 187 de agenţi economici sau antreprenori. Cel mai mare număr de solicitări 
de informaţii a fost în continuare legat de domeniul mărcilor. 

 
 8. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent” 

Participarea la ediţia a unsprezecea a Salonului ProInvent 2013 şi organizarea 
standului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a facilitat promovarea în mediul firmelor 
inovative şi mass-media a ofertelor de transfer tehnologic bazate pe brevete şi cereri de 
brevet.  

 
 9. Parteneriate cu Asociaţii profesionale şi de afaceri 

Academia de Ştiinţe Tehnice, Filiala Cluj: http://www.astr-cluj.utcluj.ro/statut.html  

Forumul Inventatorilor Români (F.I.R.): http://www.afir.org.ro/ 

Societatea Inventatorilor din România (S.I.R.): 

http://www.asociatiainventatorilor.ro/ro/home.html 

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj: http://www.apm.ro/ 

Clubul Întreprinzătorului Român: http://www.btclub.ro/ 

 
 10. Spin-off-uri care scot pe piaţă rezultate obţinute din activitatea de cercetare-
 dezvoltare din UTCN 

 Firma TEDELCO SRL, care are ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea de 
platforme integrate cu cost scăzut, proiectarea şi producţia de senzori inteligenţi, dezvoltarea 
de soft specializat pentru senzorică. Firma HyperMedia SRL, http://www.hpm.ro/, care 
dezvoltă softuri specializate pentru afaceri, telecomunicaţii, educaţie la distanţă şi jocuri 
online educaţionale. 
 
 11. Parteneriate cu acceleratoare de afaceri: Spherik, Next Phase 
 UTCN este membru fondator în cel mai complex accelerator de business din 
România: Spherik. Spherik, http://spherikaccelerator.com/, .Acceleratorul funcţionează prin 
asistarea companiilor nou lansate la dezvoltarea produsului, la lansarea pe piaţă, dar şi prin 
sprijin pentru identificarea de surse de finanţare. 

NextPhase S.A., http://www.nextphase.ro/ activează în Cluj-Napoca ca şi incubator 
de tehnologie cu scopul de a se implica în realizarea şi valorificarea de proprietate 
intelectuală, prin identificarea de noi concepte tehnologice cu potenţial comercial în cadrul 
comunităţii academice din Cluj Napoca. În 2013 au avut loc primele întâlniri de promovare a 
serviciilor NextPhase şi de identificare a rezultatelor cu potenţial de comercializare 
internaţională. 
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 12. Masterate profesionale 
 Două programe pilot finalizate in 2013:  

 ESTART - PROGRAM MULTI-REGIONAL DE STUDII MASTERALE ÎN DOMENIUL EACTIVITĂŢI, 
HTTP://CTMTC.UTCLUJ.RO/SITES/ESTART/SITEPAGES/ESTART.ASPX 

 Masterat internaţional în Robotică adaptabil la piaţa forţei de muncă 
http://www.muri.utcluj.ro/index.php?main_page=admitere&subsection=master&id_special
izare=7 
  

 13. Programe de internship pentru studenţi în cadrul firmelor locale, regionale 
 sau naţionale 
 În anul 2013 au fost implementate proiecte de practică în care au fost invitate firme 

specializate din industria de IT, construcţii şi altele.  
Un altfel de  program de practică este oferit de Junior Achievement România, 

programul START-UP, http://www.startup.jaromania.org/ program prin care studenţii sunt 
invitaţi să-şi construiască şi să-şi dezvolte propria afacere, asistaţi fiind de mentori 
recunoscuţi ca antreprenori de succes din mediul de afaceri românesc. 
 

 14. Cursuri postuniversitare adaptate cerinţelor din mediul economic 
 În 2013 a fost lansat programul “Competitivitate şi Inovare”, 

http://www.decsap.utcluj.ro/saitscoala.php?cod_activi=4010, un program integrat de instruire 
şi consultanţă pentru dezvoltarea şi funcţionarea clusterelor economice, realizat în afiliere cu 
programul Microeconomics of Competitivenes, coordonat de Prof. M. Porter de la Harvard 
Business School. 

 
 15. Concursuri şi competiţii sponsorizate de companii 
 În UTCN sunt organizate frecvent concursuri şi competiţii sponsorizate de companii 

sau de clustere cu sprijinul organizaţiilor studenteşti active în UTCN. 
 Câteva companii s-au remarcat prin continuitatea acestor forme de colaborare cu 

UTCN: Tenaris, Diligent, Texas Instruments, Electrolux. 
 

 16. Platforma Research for Industry 
 UTCN este unul din beneficiarii proiectului Research for Industry implementat în 

parteneriat cu Biroul de Transfer Tehnologic al Politehnicii Federale din Lausanne, Elveţia 
(EPFL-TTO). Proiectul vizează stimularea contactelor între mediul academic românesc şi 
mediul de afaceri românesc şi internaţional, precum şi promovarea şi susţinerea 
antreprenoriatului în instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din România, prin 
intermediul platformei researchforindustry.ro. 

 La sfârşitul anului 2013, toate fişele de prezentare ale structurilor de cercetare din 
UTCN au fost integrate în platformă şi promovate în vederea transferului tehnologic şi a 
dezvoltării de noi parteneriate cu mediul economic. 

 
 17. Conferinţe, workshop-uri, seminarii, evenimente de brokeraj focalizate pe 
 transfer tehnologic.    
 Dintre evenimentele cu componentă de transfer tehnologic din anul 2013 amintim 

conferinţa de cercetare ştiinţifică INTERIN 2013 Cluj (“Interdisciplinary Research in 
Engineering: Steps towards Breakthrough Innovation for Sustainable Development”), 
conferinţă prilejuită de prezentarea unor rezultate transferabile către mediul economic ale 
cercetătorilor postdoctorali pe parcursul celor 3 ani de derulare a proiectului 4D-POSTDOC. 
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8.7 REZULTATELE ACTIVITĂŢII CENTRULUI DE COMUNICAŢII  
“PUSZTAI KALMAN” 
 

 PREZENTARE GENERALĂ  
 Centrul de Comunicaţii „PUSZTAI Kálmán” este un serviciu al Universitătii Tehnice 
din Cluj-Napoca care are ca scop coordonarea ansamblului activitătilor reţelei de date-voce a 
UTCN şi exploatarea Nodului Regional de Comunicaţii Cluj. 

  

 

Figura 8.3 Structura reţelei academice UTCN 
(partea de date) 

Figura 8.4 Structura reţelei academice UTCN 
(partea de voce) 

 
 La momentul actual activitătile centrului pe partea de date sunt coordonate de 
Conf.dr.ing.Emil Cebuc şi se referă la administrarea reţelei universitare de date, 
administrarea serviciilor de date şi administrarea sistemelor ce servesc date. Echipa tehnică 
este compusă din ingineri şi viitori ingineri, actuali studenţi ai mai multor facultăţi din cadrul 
universităţii. Schema generală prezentată în Figura 8.3 conţine punctele principale de 
interconectare ale reţelei academice de date (comutatoarele master şi modelul acestora). 
Planul conţine atât partea de AARNIEC RoEduNet (furnizorul de servicii de Internet) cât şi 
partea din UTCN.  
 Pentru partea de voce (administrarea reţelei universitare de centrale telefonice 
digitale, administrarea terminalelor de voce) nu există personal angajat permanent, sarcinile 
fiind îndeplinite de personal voluntar din cadrul Laboratorului de Comunicaţii Unificate în 
Telecomunicaţii (Departamentul de Comunicaţii) coordonat de Prof.dr.ing.Virgil Dobrotă. 
Schema din Figura 8.4 prezintă cele 10 noduri ale UTCN aflate în Cluj-Napoca, 4 fiind noduri 
principale (Bariţiu 26, Memorandumului 28, Observator 2 şi Muncii 103). Mai există două 
noduri distante (Complexul de Nataţie “Politehnica” şi extensia Bistriţa) conectate prin 
RoEduNet la Nodul 2.   

 OBIECTIVE REALIZATE ÎN 2013 
 Lucrări pe partea de date 

Perioada Ianuarie-Iunie 2013 

 Lucrare de reparaţie/upgradare servere de email care deservesc serviciul de email al 
universităţii. Achiziţia de pachete software pentru sisteme de operare de reţea. 
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 Alocare de noi denumiri de domeniu pentru departamente: domeniu nou  
prenume.nume@aaa.utcluj.ro 

 Instalări de reţea Internet date-voce la: 
Serviciul Administrativ  
Observator, 72- CFDP 
Bariţiu, 25: Lucrare de extensie reţea de date-voce, sala doctoranzi 
Lucrare de mentenanţă - schimbarea unui echipament la Centrul CCPK, Lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la sistemele de aer condiţionat la CCPK,  
Lucrări de modernizare a infrastructurii Centrului CCPK cu întreruperea temporară a 
serviciilor: e-mail, pagini web, proxy, dns, dhcp, eduroam. 
Bariţiu 26: Lucrare de conectare echipamente active şi pasive de reţea date-voce 
Observator 34, Biblioteca: Extindere reţea de date-voce. 
Bariţiu 26-28, Cablarea reţelei de date pentru Admitere  la facultăţile cu profil electro. 
Asistenţa tehnică la instalări programe pe tablete. Ex. Serviciul contabilitate-financiar 

 
Perioada Iulie-Decembrie 2013 

 Lucrări de conectare la reţeaua de date-voce şi wireless  

 G. Bariţiu, 26: Extensie reţea de date-voce- sala 367 laborator/seminarii, 30 staţii de lucru 

 Daicoviciu, 15, Laborator de Acţiuni în Construcţii şi Structuri: Lucrare de extensie reţea 
de date-voce 10 posturi de lucru 

 Modernizare reţea de date-voce clădiri Mecanică, continuare etapa 2 

 Lucrare de mentenanţă în reţeaua Prime Telecom cu efecte în reţeaua date-voce UTCN. 

 Bariţiu, 26: Configurări de switchiuri în corpurile noi 

 Observator,34 şi Observator 72: Lucrare de service/reparaţii a reţelei de date-voce în 
căminele 4,5,6 si CFDP. 

 Daicoviciu, 15, clădirea Turn, : Lucrare de activare prize date-voce 5 posturi de lucru. 
 
 Toate locaţiile perioada 2013.  
 Asistenţa tehnică permanentă în probleme de: conturi individuale email, IP reale, 
spam-uri, configurări routere/wireless, instalări/legări la reţea de imprimante/xeroxuri noi, 
actualizări liste cu doctoranzii şi conducătorii de doctorat ai Şcolii Doctorale din UTCN. 

   Lucrări pe partea de voce 

 Daicoviciu 15: Înlocuire placa Z32 defectă cu eZ32 

 Bariţiu 26: Montare placa GIP4-4 pe INT-IP2 pentru extindere telefonie IP la centralele 
legate la nodul Bariţiu; înlocuire redresor + baterii 48 V 

 Observator 2: Portare Asterisk pe CentOS şi upgrade echipament pentru abonaţi distanţi 
(în principal filiale UTCN); înlocuire redresor + baterii 48 V; licenţe CLIP (identificare 
abonat chemător); extindere telefonie în clădire  

 Observator 72: Mutare centrală telefonică din sala 108 în sala 8/B + cabluri telefonice 
cămine + racord între etaje clădire CFDP + pământare 

 Memorandumului 28: noul site www.utcluj.ro/telefoane; licenţe 32 abonaţi analogici 

 Muncii 103: înlocuire redresor + baterii 48 V; licenţe CLIP (identificare abonat chemător) 
 

 Servicii de date 

 Deschideri conturi de e-mail pentru angajaţi şi liste de emailuri, ex.: everyone@utcluj.ro, 
mail@aaa.utcluj.ro 

 Alocarea de domenii sau subdomenii şi găzduire pentru paginile WEB ale proiectelor de 
cercetare sau organizarea de conferinţe. Exemple: ISPDC2013,  ICEELI2013, 
Conferinta.AMDD@cpaddd..., iccp@conference..., minas.utcluj...,  etc. 

 Alocarea de adrese IP reale în diverse locaţii, săli, clădiri noi.  
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Servicii de voce 

 Abonaţi telefonici noi (de regulă telefoane IP) 

 Actualizare permanentă pagina web cu lista de telefoane 

 Consultanţă pentru servicii de audio/video-conferinţă 

 Întreţinere peste 1200 telefoane în UTCN  
 
 Achiziţii  
 Achiziţii aparate de comunicaţii, echipamente de reţea, materiale, consumabile utile 
în desfăşurarea activităţii Centrului CCPK/ alte locaţii: 

 Contract de prestari servicii cu o firmă de specialitate pentru întreţinerea reţelei de fibră 
optică pentru reţeaua de comunicaţii date-voce a UTCN, pe anul 2013, ian.2013; 

 40 telefoane Alcatel-Lucent IP Touch 4018 împreună cu licenţele software, ian.2013; 

 Licenţe software CLIP + licenţe telefoane analogice, ian.2013; 

 Redresori + baterii 48 V pentru centralele telefonice Bariţiu 26, Observator 2, Muncii 103, 
iul. 2013  

 Diverse materiale consumabile, de birou, pentru activitatea curentă a departamentului, 
sept. 2013.  

 Diverse materiale pentru cablare reţea de date-voce în locaţia Daicoviciu 15, sala nouă – 
12 posturi de lucru;  noiembrie 2013;  

 Comutatoare, module Gbic, media convertoare, pentru upgradare şi conectare a unor 
departamente în VLAN 4,  noi.2013; 

 Echipament de stocare date, noi.2013; 

 Servicii de reparaţii/întreţinere echipamente de reţea: firewall, routere, blade-uri, 
dec.2013 

 
 Organizare şi participări la manifestări ştiinţifice 
 Participări la conferinţe sau workshopuri 

 HPC 26 aprilie  2013, Cluj-Napoca 

 IEEE LANMAN 2013, aprilie 2013, Brussels 

 IEEE ICCP 2013, 5-7 septembrie 2013, Cluj-Napoca 

 Conferinta RoCHI 2013, 2-3 septembrie 

 11th ROEDUNET Conference, Sinaia ian. 2013 

 12th ROEDUNET  Conference, Constanta, septembrie 2013 

 Integrarea tehnologiilor IT&C în procesul didactic universitar, 17 oct. 2013, Cluj-Napoca 
  
  
 CONCLUZII 
 Obiectivele principale ale centrului de comunicaţii “Pusztai Kalman” pe anul 2013 
sunt legate de extinderea şi întreţinerea în bune condiţii a infrastructurii de comunicaţii. 
Problemele majore care trebuie rezolvate sunt menţinerea personalului calificat şi asigurarea 
surselor de  finanţare. 
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  8.8 REZULTATELE ACTIVITĂŢII DEPARTAMENTULUI DE INFORMATICĂ  
  

 ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE DESFĂŞURATE  

      Evidenţa studenţilor  

 înscrierea studenţilor în an universitar pe baza rezultatelor din admitere licenţă sau 
master sau alte forme de admitere (transfer, continuare de studii), stabilirea situaţiei 
şcolare şi emiterea fişelor de înscriere; sept. - oct. 2013 

- împreună cu secretariatele facultăţilor 

 stabilirea obligaţiilor de plată pentru studenţi (taxe şcolarizare, taxe examene 
nepromovate şi de diferenţe, taxe înmatriculare, taxe reînmatriculare, taxe transfer, etc); 
sept. - oct. 2013, feb. 2013, iun. 2013, sept. 2013 

 urmărirea soldurilor aferente; ian. – dec. 2013 

 elaborarea listelor nominale pe grupe, an, specializări sau facultate, pe Internet sau 
accesate din secretariat; ian. – dec. 2013 

 elaborarea cataloagelor de examene; ian. – feb. 2013, mai – iun. 2013, sept. 2013 

 elaborarea contractelor de şcolarizare (sept. 2013) şi a contractelor de studiu (oct. 2013) 
- împreună cu secretariatele facultăţilor 

 stabilirea studenţilor absolvenţi care se pot prezenta la examenul de finalizare studii; iun. 
2013 

 statistici CNFIS, CAS, …; oct. 2013, mar. 2013 
- împreună cu secretariatele facultăţilor şi universitate 

Taxe 

 emiterea chitanţelor pentru plata debitelor; înregistrarea altor forme de încasări sau a 
restituirilor; centralizatoare pe facultăţi şi universitate a diferitelor tipuri de taxe; ian. – 
dec. 2013 

- împreună cu biroul Taxe 

 plăţi on-line pentru studenţi, pentru diverse taxe prin intermediul interfeţei web de pe site-
ul departamentului; ian. – dec. 2013 
Burse 

 stabilirea studenţilor bursieri; oct. 2013, mar. 2013 
- împreună cu secretariatele facultăţilor 

 calculul şi elaborarea statelor de plată lunare a burselor, borderouri de virament la bancă 
Finalizare studii 

 înscrierea la examenul de diplomă, absolvire, disertaţie; emitere procese verbale de 
notare pentru susţinerea proiectului de licenţă/ disertaţie; stabilirea rezultatelor finale la 
examenele de finalizare studii; iun. – iul. 2013, sept. 2013, feb. 2013 

- împreună cu secretariatele facultăţilor şi comisiile de organizare a examenelor de 
finalizare a studiilor 

 emiterea adeverinţelor privitoare la finalizarea studiilor; iul. 2013 

 emiterea pe hârtie şi în format electronic a datelor necesare completării diplomelor (date 
personale şi rezultate; export la biroul Acte de Studii; iun. – iul. 2013, sept. 2013, feb. 
2013  
Admitere 

 înscrierea candidaţilor la admiterea în anul I învăţământ de licenţă (toate specializările) şi 
înscrierea candidaţilor la admiterea în anul I master (Fac. Automatică şi Calculatoare, 
Fac. Construcţii); iul. 2013, sept. 2013 

- împreună cu membrii comisiilor de admitere 

 încasarea taxelor de admitere; repartizarea candidaţilor pe săli şi variante de subiecte; 
emiterea proceselor verbale de corectare a lucrărilor şi preluarea notelor; iul. 2013, sept. 
2013, mai 2013  

- împreună cu membrii comisiilor de admitere 

 rezultate concurs admitere 
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Cataloage şi note on-line 

 introducerea notelor prin intermediul interfeţei web de pe site-ul departamentului; ian. -
feb. 2013, mai – iun. 2013, sept. 2013 

- împreună cu responsabilii - cadre didactice 

 consultarea notelor de către studenţi prin intermediul interfeţei web de pe site-ul 
departamentului şi a datelor personale, situaţiei şcolare, … 
Planuri de Învăţământ 

 înregistrarea planurilor de învăţământ pe specializări; sept. 2013 
- împreună cu responsabilii de la facultăţi 

State de Funcţii 

 întocmirea statelor de funcţii pentru un an universitar folosind informaţiile din sistem 
(cadre didactice, planuri de învăţământ, formaţii de studiu); sept. 2013 

- împreună cu responsabilii de la departamente 

 elaborarea listelor pentru activităţile de plata cu ora; oct. 2013 
- împreună cu departamentul Personal 

Export date către sistemul financiar-contabil Emsys 

 taxele achitate de studenţi şi obligaţiile de plată, burse; lunar, ian. – dec. 2013 
Asistenţă tehnică 

 întreţinerea infrastructurii comunicaţii departament Informatică, întreţinere hardware şi 
software; monitorizare, update, devirusări, modificări, personalizări, salvări, optimizări, 
depanare, upgrade; ian. – dec. 2013 

- cluster server Sistem INformatic Universitar 
- cluster server sistem informatic Oracle PeopleSoft Campus şi E Business Suite 
- cluster server sistem financiar-contabil Emsys 
- calculatoare departament Informatică, Financiar-Contabiliate, Achiziţii, 

Aprovizionare, Cercetare, … secretariate 9 facultăţi, 30 departamente, admitere 
(incluse în reţeaua SINU) 
 

 DEZVOLTARE SOFTWARE 

 Sistem de gestiune academică bazat pe tehnologie Oracle PeopleSoft Campus; ian. – 
dec. 2013 

- împreună cu membri ai departamentului de Calculatoare şi ai oficiului pentru 
Managementul Proiectelor din Fonduri Comunitare; prin intermediul unei finanţări 
din fonduri structurale: “MUSATIN – Management universitar superior prin aportul 
tehnologiei informaţiei”, contract: POSDRU/86/1.2/S/61916 

 Sistem de gestiune financiar-contabilă şi pentru compartimentele de achiziţii, 
aprovizionare bazat pe tehnologie Oracle Enterprise Business Suite; ian. – dec. 2013 

- împreună cu membri ai departamentului de Calculatoare şi ai oficiului pentru 
Managementul Proiectelor din Fonduri Comunitare; prin intermediul unei finanţări 
din fonduri structurale: “MUSATIN – Management universitar superior prin aportul 
tehnologiei informaţiei”, contract: POSDRU/86/1.2/S/61916 

 Implementare program web Internet pentru înscriere la admitere a candidaţilor la licenţă 
din cadrul secţiilor aflate în afara centrului universitar Cluj-Napoca cu excepţia CUNBM, 
extensiile universitare (Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare, Zalău); mai 2013 

 Implementare program web Internet pentru elaborarea registrului matricol on-line; mar. – 
nov. 2013 

 Modificare aplicaţie state de funcţii conform noilor cerinţe; sept. – oct. 2013 

 Modificare aplicaţie state de funcţii pentru înregistrarea activităţilor de plata cu ora; sept. 
– oct. 2013 

 Implementare program de admitere master pentru Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare; iun. – iul. 2013 

 Rapoarte la cerere; ian. – dec. 2013: taxe, contabilitate, admitere, confirmări taxe 
statistici în format nou. 
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LUCRĂRI DE ACHIZIŢII  

 Echipamente de calcul şi piese de schimb în valoare de peste 13.000 lei prin care s-au 
schimbat calculatoare (vechi de peste 10 ani) ale programatorilor din departamentul de 
Informatică 

 Consumabile, birotica 
 

 PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE  
 Participări la conferinţe sau workshopuri 

 Oracle Day 2013 Bucureşti, 5 noiembrie 2013 
o http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=171965&s

rc=7880315&src=7880315&Act=252â 

 DELL - Tehnologii end-to-end, 18 aprilie 2013 
o http://www.eta2u.ro/despre-noi/comunicate/99-18-aprilie-2013-dell-tehnologii-end-

to-end 

 IT Congress - Technology Refreshment, 15-16 mai 2013 
http://www.itcongress.ro/parteneri.html 

 

 CONCLUZII 

 În cadrul acţiunilor de reorganizare a departamentului de Informatică din 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca unul din cele mai mare succese înregistrate în anul 2013 

a fost demararea angajarii  în cadrul structurii de personal a încă 3 programatori cu studii 

superioare din domeniul Calculatoare. Cu ajutorul acestor resurse umane se vor putea iniţia 

acţiunile strategice de re-definirea a structurii și funcţionalităţii sistemului informatic integrat 

al universităţii care trebuie de asemenea să răspundă cerinţelor sporite în urmă înglobării 

programelor de studiu de la Centrul Universitar Nord din Baia-Mare al UTCN.  

 Profitând de investiții efectuate în infrastructura IT şi de suportul altor departamente 

s-a reuşit o extindere a funcționalităților sistemului informatic actual, pentru mai buna 

coordonare a activităților didactice și pentru punerea în practică a descentralizării financiare. 

Astfel s-a reuşit implementarea în cadrul sistemului informatic a planurilor de învățământ (în 

acest moment se lucrează la o extindere a acestor programe software pentru a răspunde 

mai bine noilor cerinţe apărute), a statelor de funcții precum şi pe baza acestora a datelor 

aferente proceselor de plata cu ora. Toate aceste dezvoltării cu păstrarea în bune condiții a 

proceselor de exploatare a sistemelor informatice integrate care asigură gestiunea şi 

managementul activităților academice de la admiterea studenţilor la nivel de licenţa până la 

absolvire. Anul trecut s-a implementat şi admiterea la ciclul de master la două facultăţi iar 

anul următor suntem pregătiţi pentru susţinerea admiterii la ciclul de master pentru toate 

facultăţile din UTCN. Aceste procese includ trecerea studenţilor în an superior, înregistrarea 

performanţelor academice, suport pentru plata taxelor şi eliberarea actelor necesare în 

procesul de absolvire, inclusiv suplimentul de diplomă şi registrul matricol. 

 S-a lucrat în anii anterior şi se va lucra în viitor la transpunerea unui sistem informatic 

pe o nouă platformă informatică, cu o interfață utilizator Web bazat pe tehnologii ORACLE, 

având la bază platforma PeopleSoft Campus pentru gestiunea activităţilor academice, 

Enterprise Business Suite pentru gestiunea financiar-contabilă şi Business Intelligence Suite 

pentru prelucrarea informaţiilor în vederea luării deciziilor. 
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9. SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE DEZVOLTARE 
INSTITUŢIONALĂ FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE 

 
Proiectele de dezvoltare instituțională finanțate din fonduri structurale au reprezentat 

o piatră de încercare pentru universitate și în anul 2013.Unele dintre proiectele contractate în 
anii 2009-2010 în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
și-au încheiat perioada de implementare pe parcursul anului 2013. Conducerea universității a 
căutat soluții pentru administrarea cât mai bine posibil a problemelor generate de blocarea 
finanțării de la Comisia Europeană. Fondurile au fost deblocate abia în luna februarie 2013 
când universitatea noastră a sprijinit demersul AMPOSDRU privind verificarea cererilor de 
rambursare într-un ritm alert pentru a elimina întârzierile acumulate în decursul timpului. În 
anul 2013 a fost continuată abordarea adoptată în anul 2012 cu privire la susținerea 
financiară a proiectelor prin:  

- identificarea unor căi de susținere la limita de avarie a tuturor proiectelor angajate, 
pornind de la principiul asigurării egalității de șanse; 

- susținerea liniilor de buget care au un impact social major (burse, subvenții, 
experți, achiziții pe termen lung, mobilități ale studenților, seminarii de instruire 
etc.).  

Desigur, resursele limitate ale universității nu au putut permite susținerea integrală a 
tuturor activităților planificate în aceste proiecte. S-a contat pe deschiderea echipelor de 
management în privinţa înțelegerii gravității situației și, în consecinţă, pe întreprinderea de 
acțiuni pentru reconsiderarea activităților cu impact secundar din proiect în atingerea 
indicatorilor de rezultat, scopul principal fiind reducerea bugetelor planificate, în condițiile în 
care un procent relativ redus de cadre didactice ale universității sunt beneficiarii direcți ai 
acestor proiecte. În aceste condiții de criză, accentul conducerii s-a pus pe reducerea 
sumelor cu riscul cel mai redus în atingerea indicatorilor de rezultat a proiectelor. Decizia a 
fost susținută de către Senatul universității, chiar dacă nu a fost înțeleasă corect sau 
acceptată de către toți membrii echipelor de management. Tratarea unitară a tuturor 
proiectelor de către conducerea universității are la bază principiul asigurării premizelor de 
bază pentru finalizarea tuturor acestor proiecte și atingerea indicatorilor de rezultat. Tratarea 
diferențiată a proiectelor în ultima fază de implementare în care se află acestea ar conduce 
la riscul nefinalizării unora dintre proiecte, cu consecințe nedorite pentru instituție, deoarece 
pentru astfel de cazuri trebuie returnate toate sumele accesate deja. Desigur, din perspectiva 
impactului instituțional există diferențe între diversele proiecte, însă decizia de susținere 
diferențiată nu poate fi luată în fazele terminale din cauza argumentului prezentat mai sus.  

Situația proiectelor finanțate din fonduri structurale în cadrul UTCN este următoarea:  
- în anul 2013 au fost în derulare 26 proiecte din care 24 de proiecte s-au finalizat în 

cursul aceluiași an;  
- valoarea de încasat de pe cererile de rambursare depuse este, la finalul lui 2013, de 

16.753.540,70 lei, din care valoarea de încasat pentru UTCN este de 12.955.440,00 
lei, restul fiind sume aferente partenerilor din aceste proiecte; 

- pentru proiectele implementate în cadrul universității a fost accesată suma de 
180.592.635,08 lei, din care FEDR aproximativ 10% (18.000.000 lei) – vezi anexa 
nr.8. 
De precizat că unele valori pot suporta mici corecţii, în funcție de feedback-ul primit 

de la OIPOSDRU.  
În vederea asigurării unei mai bune implementări a proiectelor din fonduri structurale 

au fost întreprinse mai multe acțiuni la nivel instituțional, dintre care amintim câteva:  
- Au fost transmise note informative periodice către managerii de proiect prin care se 

solicita întreprinderea tuturor demersurilor posibile în vederea urgentării verificării și 
validării cererilor de rambursare de către organismele intermediare (OI) și a 
rambursării sumelor declarate eligibile de către autoritatea responsabilă; 

- In luna septembrie 2013 a avut loc o misiune de monitorizare din partea 
AMPOSDRU, în cadrul căreia au fost verificate toate proiectele Universității Tehnice 
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din Cluj-Napoca, activitate derulată sub coordonarea directorului Compartimentului 
Tehnic pentru Fonduri Structurale;   

- Am oferit consultanță de specialitate Centrului Universitar de Nord din Baia Mare 
(CUNBM) concretizată cu şedinţe de lucru cu managerii responsabili de 
implementarea proiectelor aferente acestui centru și în special pentru proiectul de 
burse doctorale unde au fost rezolvate punctual problemele identificate;  

- Au fost efectuate vizite de lucru periodice la autoritățile de management (AM) și 
organismele intermediare (OI) AMPOSDRU/OIPOSDRU în vederea clarificării unor 
aspecte din cadrul proiectelor, ridicarea actelor adiţionale, depunerea memoriilor la 
diverse foruri de decizie, pregătirea documentaţiei pentru alţi reprezentanţi ai UTCN 
care s-au deplasat la organismele intermediare;  

- Participarea la acţiuni organizate de diferite entităţi care au dezbătut problematica 
proiectelor implementate din Fonduri Structurale;  

- S-a întocmit şi depus în luna martie 2013 un memoriu referitor la întârzierile repetate 
a termenelor contractuale stabilite pentru verificarea şi plata Cererilor de rambursare 
depuse la AMPOSDRU/Organismele Intermediare delegate, în cadrul proiectelor 
finanţate din FSE prin POSDRU 2007 - 2013, atât la AMPOSDRU cât şi la 
OIPOSDRU delegat.  
 
Pentru asigurarea calității în managementul proiectelor din fonduri structurale, la nivel 

instituțional au fost întreprinse o serie de acțiuni, dintre care subliniem următoarele:  
- Directorul compartimentului a stat în permanență la dispoziția managerilor de proiect 

în vederea oferirii consultanței specifice aferente Instrucțiunilor AMPOSDRU 
publicate:  Instrucţiunnile 63, 64, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85. 
Când s-au solicitat clarificări în acest sens din partea managerilor de proiecte sau din 
partea altor membri ai echipelor de implementare directorul compartimentului a oferit 
întotdeauna suport de specialitate;  

- A fost îmbunătăţită procedura de raportare pe proiectele finanţate din fonduri 
structurale prin întocmirea corespunzătoare a documentaţiei;  

- S-au transmis periodic mesaje de informare a managerilor de proiecte cu privire la 
diversele instrucțiuni emise de organismele de management și intermediare de la 
nivel central (ex. instrucţiunilor 63, 64, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
85), precum şi cu privire la alte solicitări venite din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU;  

- Au fost întocmite şi transmise managerilor de proiecte situaţii de raportare lunară: 
previzionare plăţi lunare proiecte, situația împrumuturilor acordate şi situaţia cererilor 
de rambursare neîncasate;  

- Multe raportate au fost însă transmise incomplet sau incorect de către echipele 
proiectelor. Situaţiile primite au fost centralizate şi au fost prezentate în mod sintetic 
conducerii UTCN ori de câte ori a fost solicitat acest lucru;  

- Acolo unde a fost necesar, s-au întocmit contestaţii ce au fost transmise la OI/OIR 
POSDRU sau la partenerii la care s-au constatat probleme;  

- A fost menţinută în permanenţă corespondenţa telefonică sau via e-mail cu echipele 
de implementare cărora li s-a oferit consultanţă de specialitate ori de câte ori a fost 
nevoie, atât în orele de program cât şi în afara acestora;  

- Directorul compartimentului, la solicitarea și cu acordul universităţii, a scris și depus 
un proiect pe CPP 159 burse doctorale și postdoctorale care a și fost câștigat, 
urmând ca în anul 2014 să fie contractat și implementat. De asemenea, 
compartimentul, prin persoana directorului, a colaborat la scrierea și depunerea unui 
proiect pe CPP 156, care în momentul de față se află în etapa de evaluare. Cu 
acordul universității au mai fost depuse 4 aplicații care la finele lui 2013 se aflau în 
diferite etape de evaluare; 

- Neverificarea de către OI/AMPOSDRU a cererilor de rambursare în termenul de 45 
zile prevăzut de contractul de finanţare a pus în dificultate procesul de decizie aferent 
acordării împrumuturilor pentru proiecte. Cu toate dificultăţile întâmpinate, au fost 
întreprinse diverse măsuri din partea Compartimentului Tehnic pentru Fonduri 
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Structurale pentru verificarea cu celeritate a unor cereri de rambursare, fapt care a 
contribuit la refacerea parţială a fluxului de numerar. Echipa Compartimentului Tehnic 
pentru Fonduri Structurale s-a deplasat în mai multe rânduri la OIPOSDRU MEN, 
CNDIPT OIPOSDRU, OIRPOSDRU NORD-VEST şi AMPOSDRU în vederea 
deblocării unor acte adiţionale sau notificări, solicitări privind verificarea în regim de 
urgenţă a cererilor de rambursare, atenţionări asupra situaţiei create prin întârzierile 
la plată a unor cereri.  
 
Din păcate, managerii proiectelor finanțate din fonduri structurale și, pe de altă parte 

universitatea ca instituție, se confruntă în continuare cu probleme grave de sistem la nivel 
central, dintre care merită menționate următoarele:  

- Excesul de legislație şi instrucțiuni care reglementează modalitatea de implementare 
a proiectelor POSDRU;  

- Excesul birocratic în cadrul organismelor intermediare (OI);  
- Lipsa unor structuri de asistenţă în vederea sprijinirii beneficiarilor;  
- Nerespectarea de către autoritatea contractantă a prevederilor contractuale;  
- Legislația națională nearmonizată cu legislația europeană;  
- Aplicarea retroactivă de către OI a unor reguli la verificarea cererilor de rambursare;  
- Validarea cu întârziere a cererilor de rambursare de către OI-ul responsabil;  
- Întârzierile AMPOSDRU la plata cererilor de rambursare;  
- Întârzierile AMPOSDRU la plata cererilor de rambursare a TVA;  
- Probleme tehnice, cum ar fi de exemplu grupurile țintă, care se selectează greu;  
- Comunicarea dificilă cu partenerii, în lipsa unei răspunderi contractuale clare; 
- Cheltuieli declarate neeligibile, ori alte sume care fie au depășit plafoanele admise fie 

au fost cheltuite necorespunzator, în valoare de 405.372 lei, până la momentul actual; 
- Drepturi salariale solicitate de către unii angajați pe proiecte, în condițiile în care 

persoanele în cauză nu și-au indeplinit atribuțiile specificate în fișa postului. 
Pentru a mai diminua din aceste probleme, la nivel instituțional au fost întreprinse 

diverse măsuri, precum: memorii la OI/AM și la ministere, e-mail-uri de solicitare a unor 
clarificări adresate AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate, cereri de clarificare adresate în scris 
AMPOSDRU/OIPOSDRU, planuri de contingenţă pe fiecare proiect.  

 
CONCLUZII PRIVIND PROIECTELE FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE 

  
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în momentul de față ne aflăm în situația în 

care majoritatea proiectelor finanțate prin POSDRU s-au finalizat, iar Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca a avansat sume consistente în vederea susținerii tuturor proiectelor 
implementate la nivelul universității, sumele nerecuperate la finele lui 2013 ridicându-se la 
valoarea de 12.955.440 lei.  

Dincolo de blocajele de ordin financiar, pe parcursul anului 2013 au continuat 
problemele de ordin social, echipele de proiect fiind demotivate şi nemulțumite de faptul că 
nu pot fi remunerate integral, chiar dacă munca a fost prestată. Cu toate dificultățile 
întâmpinate pe parcurs, universitatea a reușit în cele din urmă să asigure sumele necesare 
plăților salariale în cea mai mare măsură, pentru a nu pune în pericol ducerea la îndeplinire a 
obiectivelor proiectelor şi a indicatorilor asumaţi. Universitatea a reușit să asigure un 
echilibru între opiniile exprimate de persoanele implicate în aceste proiecte, opiniile 
exprimate de către comunitatea academică majoritară neimplicată în aceste proiecte, riscul 
și incertitudinea susținerii de către guvern a proiectelor POSDRU, riscurile provocate de 
modificări repetate ale legislației naționale, inflația de instrucțiuni emise de către 
AMPOSDRU cu repercusiuni directe asupra implementării proiectelor la nivel tehnic privind 
întocmirea documentelor, diferențele de obiective și de impact ale diverselor proiecte, 
precum și criza majoră generată deja de lipsa fondurilor proprii de susținere a proiectelor.  

Pentru perioada rămasă până la finele anului 2014, deciziile conducerii UTCN legate 
de susținerea proiectelor din fonduri structurale vor respecta principiul egalității de șanse și 
luarea acelor măsuri de contingență care să conducă la atingerea obiectivelor asumate în 

74



proiecte. În această perioadă însă, situația va fi mult mai ușoară sub aspectul faptului că în 
implementare mai sunt doar câteva proiecte, al căror necesar de infuzie de numerar nu pune 
în dificultate bugetul universității. Numărul redus de proiecte depuse la apelurile din august 
2013 dar și proiectele aflate în implementare nu pot genera un blocaj asemănător celui de la 
începutul lui februarie 2013, deși se constată  faptul că pe parcursul anului s-a generat o 
fobie vis-a-vis de potențiala contractare a altor proiecte pe fonduri structurale având în 
vedere criza financiară prin care a trecut universitatea în perioada 2011-2013.   

Deși proiectele depuse în acest an au fost analizate în prealabil de către toate forurile 
de conducere ale universității, ținându-se cont de criteriile de impact și de risc, iar 6 dintre 
acestea au fost asumate de către universitate, cu condiția suportării de către UTCN doar a 
cofinanțării, se constată că în lipsa competițiilor pentru proiecte pe cercetare, unde fondurile 
au fost reduse drastic, una dintre oportunitățile de a aduce fonduri în universitate rămâne în 
continuare accesarea proiectelor finanțate din fonduri structurale și, în acest sens, trebuie 
avută în vedere următoarea perioadă de programare 2014-2020. 
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10. ACTIVITĂŢI DE SUPORT TEHNIC, ADMINISTRATIV ŞI DE GESTIUNE 
A PATRIMONIULUI 

 
 La nivelul Direcţiei Generale Administrative, în anul 2013, în conformitate cu Legea 
Educaţiei Naţionale şi cu noile modificări în organigrama UTCN, au fost înfiinţate două 
direcţii: Direcţia Tehnico-Administrativă şi Direcţia Achiziţii şi Desfacere, iar în cadrul 
serviciilor au avut loc o serie de modificări de ordin funcţional şi tehnic, măsuri care au 
generat rezultate pozitive în  cadrul direcţiei. 
 

10.1 DIRECŢIA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL TEHNIC 
Cu un număr total de 118 angajaţi, împarţiţi în şase ateliere şi un birou tehnic, 

Serviciul Tehnic, a monitorizat şi întreţinut în condiţii optime desfăşurării procesului de 
învăţământ, clădiri având o suprafaţă desfaşurată de 171.576 m2 la Cluj-Napoca şi extensii. 

 În anul 2013 activitatea celor şase ateliere s-a concretizat în lucrări de întreţinere şi 
reparaţii pentru spaţiile aflate în patrimoniu în valoare de 1.472.907.55 lei. 

 Serviciile de întreţinere centrale termice şi ascensoare s-au desfaşurat cu ritmicitatea 
recomandată de lege, în scopul încadrării acestora în parametrii proiectaţi, astfel 
încât să se asigure o funcţionare bună, în condiţii de siguranţă şi economicitate a 
acestora. Valoarea serviciilor în anul 2013 a fost de 545.121,00 lei. 

 Cheltuieli de capital din alocaţii  
         În anul 2013, pentru finanţarea lucrărilor s-au utilizat 1.985.436 lei, doar din 

veniturile proprii. 
 Aceste sume au fost utilizate la lucrările de reabilitare a căminelor, a cantinelor şi a 
spaţiilor de învăţământ, după cum urmează: 

 Lucrări de reabilitare la cămine şi cantine 
În Complexul Observator s-a facut reabilitarea completă a reţelei exterioare de 
apă. 

 Lucrări de reabilitare la spaţii de învăţământ 
     Pentru incinta din Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr. 26-28, s-au executat lucrările de 
sistematizare verticală a curţii şi de reabilitare a reţelei de colectare a apelor pluviale. S-au 
înlocuit tablourile electrice de nivel, s-a extins reţeaua de semnalizare la incendiu din clădirile 
noi, s-au montat camere de supraveghere video la interior şi la intrările tuturor imobilelor din 
incintă. 
 Învelitoarea din str. C. Daicoviciu nr. 15 a fost dotată cu parazăpezi suplimentare. 
 În ceea ce priveşte clădirile de pe B-dul Muncii, s-a finalizat şi recepţionat 
hidroizolaţia de pe corpul E, s-a executat lucrarea de cablare structurată date-voce în corpul 
D. De asemenea, s-a reorganizat şi refăcut documentaţia pentru instalaţia de gaze naturale 
şi s-au executat lucrările de reparaţii ale reţelei de alimentare cu gaz. 

DIRECŢIA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ 

SERVICIUL TEHNIC 
 

Birou Tehnic 
 
Atelier Tehnic nr. 1 
Atelier Tehnic nr. 2 
Atelier Tehnic nr. 3 
Atelier Tehnic nr. 4 
Atelier Tehnic Termopane 
Atelier Tehnic Mobilier 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 
 
Compart. Administraţie Clădiri 
Compart. Telefonie Fixă 
Baza Mărişel 

 

SERVICIUL SOCIAL  
CĂMINE, CANTINE 

 
Administrare Cămine 
Administrare Cantine 
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 În clădirea CFDP (str. Observatorului nr. 72) s-au executat lucrările de reabilitare 
completă a amfiteatrului A3. 
 La clădirea Decanatului Facultăţii de Arhitectură s-a înlocuit -în regie proprie- 
tâmplăria interioară. 
 La Atelierul Şcoală din str. Dorobanţilor nr. 71-73 s-a reparat instalaţia de alimentare 
cu apă, ocazie cu care s-au luat măsuri de eficientizare a consumului de apă prin 
repartizarea raţională şi eficientă a consumatorilor între coloane. 
 Pentru clădirile extensiei Zalău s-a întocmit documentaţia pentru instalaţii electrice şi 
de iluminat de siguranţă (conform prevederilor expertizei de securitate la incendiu) şi s-a 
întocmit documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei PSI (care se poate obţine doar după 
finalizarea lucrărilor de instalaţii electrice). De asemenea, din finanţarea de bază, s-au 
executat lucrări de reparare a învelitorii corpului A şi de contorizare a agentului termic astfel 
încât să se poată controla cheltuielile cu încălzirea pentru imobilele aflate în administrare. S-
a completat mobilarea spaţiilor din cadrul extensiei Zalău. 
 La extensia Satu-Mare s-au depus documentele necesare autorizării PSI şi s-a extins 
reţeaua de date şi voce. De asemenea, şi la această extensie s-a completat mobilierul. 
 Pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare s-au repartizat de la bugetul statului 
738.000 lei pentru obiectivul de investiţii extindere bibliotecă, din care s-a utilizat suma de 
56.037,86 lei, reprezentând lucrări de proiectare. Printre lucrările de reabilitare a clădirilor 
CUNBM se numără: reabilitarea corpului C şi a pasarelei de legătură a Aulei (36.094 lei).  
 
 Centralizatorul lucrărilor de reparaţii realizate în antrepriză, cu firme externe UTCN 
este: 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrărilor realizate în antrepriză (cu firme externe UTCN) 
Valoare 

[lei] 
1 Lucrări de reparaţii conductă de apă de 3" - Complex Observator 2938,80 
2 Proiectare instalaţie electrică Laborator Măsuri - hală Bariţiu 26 3720,00 
3 Desfundare canalizare Complex Mărăşti 748,07 
4 Lucrări de reparaţii (tinichigerie) - Dorobanţilor Corp C 2377,08 
5 Remontare şi punere în funcţiune aparatură în laborator M03A, Bd. Muncii 1220,98 
6 Consolidare structură pentru refacere tablouri electrice - cămine Mărăşti 34720,00 
7 Expertiză la planşeul peste etajul 2 - clădire Bistriţa 1600,00 
8 Reparaţii sală parter Corp A - Satu-Mare 19756,85 
9 Lucrări de modificare instalaţie electrică Laborator Măsuri - hala Bariţiu 26 44670,22 

10 Contorizare Sală Muntifuncţională – Complex de Nataţie 5043,75 
11 Lucrări de reparaţii la instalaţia de utilizare a gazului – Complex de Nataţie 8844,92 
12 Lucrări de instalare paratrăznete - B-dul Muncii 57953,88 
13 Turnare şapă în demisolul Cantinei Observator 1996,40 
14 Reparaţii la instalaţia de utilizare a gazului - Bariţiu 25 29602,52 
15 Proiectare instalaţie de forţă în sala 5A - Observatorului 2 1984,00 
16 Reparaţii conductă de apă - Mărăşti (etapa întâi) 15286,96 
17 Reparaţii conductă de apă - Mărăşti (etapa a doua) 20946,88 
18 Reparaţii acoperiş terasă Corp E - B-dul Muncii 42487,34 
19 Turnare şapă în demisolul Cantinei Observator 1996,40 
20 Proiectare instalaţie  electrică Corp A şi B - Zalău 19235,00 
21 Reparaţii la instalaţia de utilizare a gazului - B-dul Muncii 52277,16 
22 Expertiză la exigenţa C a 2 imobile - Zalău 2356,00 
23 Expertiză - platforma Cantina Mărăşti 800,00 
24 Sistematizare verticală curte interioară - Bariţiu 26-28 (etapa întâi) 43851,69 
25 Sistematizare verticală curte interioară - Bariţiu 26-28 (etapa a doua) 73441,58 
26 Execuţie instalaţie de forţă în sala 5A - Observatorului 2 34929,55 
27 Proiectare instalaţie de climatizare a mansardei - Bariţiu 26-28 9473,60 
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28 Lucrări de reparaţii la reţeaua de apă – Complex Observator  257408,13 

29 
Documentaţie cadastrală de întăbulare Laborator de analize materiale,  
B-dul Muncii 4800,00 

30 Verificări instalaţii de utilizare gaz – clădiri UTCN 4986,08 
31 Verificare prize de pământ – clădiri UTCN 23002,48 
32 Reparaţii curente la tablouri electrice din Corp B - Zalău 13658,06 
33 Întocmire certificate energetice la cămine - Complex Obsevator 18000,00 
34 Reparaţii săli de curs parter Corp A şi B - Satu-Mare 20076,00 
35 Reparaţii instalaţii de încălzire la subsol - B-dul Muncii 3056,60 
36 Reparaţii la coloanele grupurilor sanitare - Observatorului 2 4207,70 
37 Montat tarket în sala 506 - Observatorului 2 13307,68 
38 Întocmire documentaţie pentru întabulare - Observatorului 2 3800,00 
39 Refacere hidroizolaţie la corpul de legătură dintre Corp C şi E - Bd. Muncii  18479,19 
40 Verificare şi reparare la instalaţia de utilizare a gazului - Bistriţa 3961,80 
41 Reparaţie învelitoare – str. Rene Descartes 18-30 21833,99 
42 Cablare structurată date-voce la Corp D - B-dul Muncii (etapa întâi) 46766,86 
43 Cablare structurată date-voce la Corp D - B-dul Muncii (etapa a doua) 58581,27 
44 Întocmire certificate energetice - Rene Descartes 18-30 2200,00 
45 Reparaţii la instalaţia de utilizare a gazului - B-dul Muncii 73259,20 
46 Reparaţie la conducta de apă caldă - Cantina Observator 874,41 
47 Reparaţii curente la contorizarea agentului termic - Zalău  13873,13 
48 Întocmire certificate energetice - Bariţiu 26-28 şi Daicoviciu 15 21058,92 
49 Întocmire certificate energetice – Dorobanţilor 71-73 9718,50 
50 Întocmire certificate energetice – Complex Nataţie 9377,50 
51 Lucrări de amenajare birou şi sală profesorală - Alba-Iulia 9226,60 

52 
Documentaţie înscriere în Cartea Funciară a mansardelor căminelor din 
Complex Observator şi a clădirii Rene Descartes 12648,00 

53 Reparaţii învelitoare corp A şi B - Zalău 34636,65 
54 Reparaţii la tablourile electrice de nivel - Bariţiu 26-28 42780,00 
55 Refacerea reţelei de date şi voce  - Satu-Mare 79282,73 

56 
Reparaţii la sistemele de supraveghere video şi detecţie şi semnalizare 
incendii - Bariţiu 26-28 76733,68 

57 Reparaţii la instalaţia de utilizare a gazului – B-dul Muncii 28238,52 

58 
Reparaţii la instalaţia de canalizare şi instalaţiile sanitare Atelier Şcoala – 
Dorobanţilor 71-73 27590,00 

59 Reparaţii învelitoare clădire Daicoviciu 15 17789,04 
60 Amenajare amfiteatru A3 – Observatorului 72 467793,72 
61 Montare uscător cu aburi spălătorie - Complex Observator 8170,00 
 TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL 1.985.436 

 

Începând cu luna octombrie a anului 2013, în cadrul Serviciului Tehnic s-a reluat 
urmărirea consumului de utilităţi. Totalul cheltuielilor cu utilităţile pe spaţiile administrative, 
sociale şi Complexul de Nataţie a reprezentat un total de 9.674.983,83 lei. 

 
 Pentru anul 2014 s-au întocmit “Note de fundamentare” şi s-au propus spre 
aprobare la MEN două obiective noi de investiţii, precum şi un obiectiv pentru 
consolidare:  
 

a) Clădire multifuncţională – Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2 

În vederea optimizării procesului de învăţământ, se preconizează crearea unor spaţii 
suplimentare, cu destinaţia de amfiteatre, săli de conferinţe, manifestări culturale, festivităţi 
de deschidere/închidere a anului universitar, ceremonii de doctorate etc. Pentru aceasta, s-a 
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propus a se construi un corp de clădire pe actualul amplasament al parcărilor de pe 
platforma vest, care ar cuprinde: 

 la demisol: centrală termică, săli multiplicare, tipografie şi editare, arhivă a 
UTCN; 

 la parter: bibliotecă, sală de lectură, librărie de carte tehnică, arhivă acte de 
studii; 

 la etajul 1: două amfiteatre de câte 200 locuri fiecare, grupuri sanitare, două 
case de scară, casa liftului; 

 la etajul 2: două săli de conferinţe, cu câte 200 locuri; 

 la etajele 3-4: Şcoala doctorală, cu birouri pentru doctoranzi şi laboratoare de 
cercetare. 

Regimul de înălţime propus ar fi D+P+4E; suprafaţa construită ar fi de 800 m2, iar 
suprafaţa desfăşurată ar fi de circa 4.800 m2. Valoarea estimată a investiţiei este de: 13.248 
mii lei, din care lucrările de construcţii-montaj sunt 9.936 mii lei. 

b) Minisală de conferinţe şi expoziţii - Cluj Napoca, str. Rene Descartes nr. 28-30 
Respectând reglementările din PUG şi condiţiile impuse de către Codul civil şi ţinând 

cont şi de situaţia din teren, s-a propus proiectarea şi realizarea unei construcţii cu regimul 
de înălţime P+1E, având caracteristicile următoare: 

 la parter: sală de conferinţe cu 120 locuri, foaier, casa scării, grup sanitar;  

 la etajul 1: spaţiu expoziţional, grupuri sanitare, casa scării.  

Suprafaţa construită propusă este de 200 m2, iar suprafaţa desfăşurată de circa 400 
mp.  

Valoarea estimată a investiţiei propuse este de 2.500 mii lei, din care lucrările de 
constucţii-montaj reprezintă 2.000 mii lei. 

c) Conversie bazin de apă în pavilion expoziţional - Cluj-Napoca, incinta 
Complexului Studenţesc Observator (între căminul 2 şi căminul 4) 

S-a propus întocmirea documentaţiei tehnice de consolidare la clădirea bazinului de 
apă, în vederea conversiei acestuia în sală de expoziţie pentru proiecte şi atelier de 
proiectare pentru Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. 

Suprafaţa construită propusă: 255 m2; suprafaţa desfaşurată propusă: 255 m2; regim 
de înălţime: P. 

 
 Activitatea de evidenţă şi de dezvoltare a patrimoniului  

Având în vedere faptul că baza materială a Centrului Universitar Nord din Baia Mare 
este reprezentată -în majoritate- de imobile aflate în proprietatea Statului care erau doar date 
în administrare, s-a solicitat la MEN asistenţa necesară trecerii acestor imobile (prin Ordin 
Ministerial) în proprietatea privată a Universităţii Tehnice. 

Pentru o parte dintre obiectivele de investiţii finalizate, au fost întocmite documentaţii 
de înscriere în Cartea Funciară a dreptului de proprietate. Astfel, au fost înscrise în Cartea 
Funciară imobilele realizate ca obiective de investiţii în Cluj-Napoca, pe Bulevardul Muncii nr. 
103-105, mansardele celor cinci cămine din Complexul Observator, incinta din str. 
Observatorului nr. 2, Atelierele de Proiectare Arhitecturală din str. Rene Descartes, urmând 
ca   -în anul 2014- să se întocmească documentaţiile cadastrale pentru celelalte imobile noi 
sau extinderi, cărora li s-au realizat recepţiile. 

Având în vedere faptul că la data de 23.08.2013 a intrat în vigoare Legea 159/2013 
(pentru modificarea Legii 372/205) privind performanţa energetică a clădirilor, care prevede 
la art. 22 obligaţia pentru instituţiile publice de a afişa la loc vizibil Certificatul de Performanţă 
Energetică pentru clădiri cu suprafaţa utilă peste 500 m2şi care nu sunt monumente istorice 
sau de arhitectură, în anul 2013 s-a desfăşurat achiziţionarea de servicii pentru elaborarea 
Certificatelor de Performanţă Energetică la clădirile din patrimoniul Universităţii Tehnice care 
îndeplinesc condiţiile menţionate. 

Tot în cursul anului 2013 a fost desfăşurată activitatea de repartizare a spaţiilor nou 
construite, precum şi cea de actualizare a evidenţei spaţiilor pe tipuri de săli şi pe facultăţi. 
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SERVICIUL ADMINISTRATIV 
Serviciul Administrativ este serviciul specializat din cadrul Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca a cărui principale activităţi desfăşurate sunt: 
               - administrarea, gestionarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ ale UTCN; 
               - administrarea, gestionarea şi întreţinerea Bazei Mărişel; 
               - activitatea de telefonie; 
               - închirierea spaţiilor temporar disponibile ale UTCN. 

Suprafaţa utilă totală a spaţiilor de învaţământ şi administrative aflată în întreţinerea 
Serviciului Administrativ însumează 104.543,60 m2 fără extensii şi 109.106,46 m² cu 
acestea.  

În cadrul Serviciului Administrativ activează 84 de angajaţi: 8 administratori de 
patrimoniu, 4 muncitori cu atribuţiuni de telefoniste, 71 îngrijitoare şi un gestionar. 
 Pentru realizarea obiectivelor propuse, Serviciul Administrativ a colaborat în bune 
condiţii cu celelalte servicii din cadrul UTCN; în special cu Serviciul Tehnic, Serviciul Achiziţii, 
Serviciul Aprovizionare şi Serviciul Pază. 
 
 Administrarea, gestionarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ ale UTCN    

În vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor şi întreţinerii spaţiilor şi 
a dotărilor, s-a urmărit îndeaproape colaborarea cu Serviciul Tehnic. 

O importanţă deosebită a fost acordată efectuării şi întreţinerii curăţeniei, asigurării 
condiţiilor de igienă în toate spaţiile interioare şi exterioare. Deşi suprafeţele de curăţat 
repartizate pe fiecare îngrijitoare au fost foarte mari (în medie, 1.512,37 m² suprafeţe 
interioare pe îngrijitoare), s-a reuşit păstrarea unei bune curăţenii a spaţiilor.  

Cheltuielile cu materialele de curăţenie (incluzând şi materialele folosite la grupurile 
sanitare) au fost în sumă de 223.165,04 lei, ceea ce reprezintă un cost unitar de 2,07 
lei/m²/an. 

Pentru serviciile de salubritate, serviciile de întreţinere a spaţiilor verzi, serviciile de  
verificare şi încărcare a stingătoarelor, serviciile de dezinsecţie şi deratizare, precum şi 
pentru serviciile de întreţinere a instalaţiilor antiefracţie au fost încheiate contracte de prestări 
servicii cu firme specializate. 

 
 Închirierea spaţiilor temporar disponibile ale UTCN şi gestionarea contractelor de 

închiriere 
Pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile aparţinând Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca în anul 2013 au fost organizate 4 licitaţii.  
La sfârşitul anului 2013 UTCN avea în derulare 17 contracte de închiriere, iar totalul 

chiriilor spaţiilor închiriate reprezenta suma de 98.583,36 Euro.  
 

 Activitatea de telefonie         
 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi asigură serviciile de telefonie fixă, internet şi 
date prin « RomTelecom » S.A., iar serviciile de telefonie mobilă şi Internet prin « Orange 
România » şi « Vodafone România ». Pentru serviciile de telefonie fixă UTCN dispune de 3 
centrale telefonice, care sunt deservite de către 4 persoane cu atribuţiuni de telefoniste.  
 

 Administrarea, gestionarea şi întreţinerea Bazei Mărişel  

Baza Mărişel are rolul de a permite organizarea de manifestări didactice, ştiintifice, de 
team building, precum şi acela de a oferi posibilitatea studenţilor şi angajaţilor UTCN de a-şi 
petrece timpul liber într-un cadru natural deosebit. 

În anul 2013 veniturile din închirieri au reprezentat 11.405 lei, în timp ce cheltuielile 
principale au fost cu energia electrică (21.742,68 lei) şi cu diverse prestări de servicii şi 
materiale de reparaţii şi întreţinere (14.723,98 lei). 

În activităţile desfăşurate, angajaţii Serviciului Administrativ au depus toate eforturile 
pentru îndeplinirea cu eficienţă a sarcinilor de serviciu, cu un minim de resurse materiale. 
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SERVICIUL SOCIAL CĂMINE-CANTINE 

Serviciul Social Cămine-Cantine este un serviciu specializat din cadrul UTCN, care 
este responsabil cu administrarea spaţiilor de la Căminele şi Cantinele din cele două 
Complexe Studenţeşti, precum şi a bunurilor gestionate. Principale activităţi desfăşurate de 
către acesta sunt: 

- administrarea, gestionarea, întreţinerea şi cazarea studenţilor în căminele 
studenţeşti din cele două complexe studenţeşti; 

- administrarea, gestionarea şi întreţinerea cantinelor studenţeşti, precum şi a 
bufetelor de incintă; 

- încasarea taxelor şi eliberarea cupoanelor C.F.R.;                                                                                   
- spălarea lenjeriei de la cămine şi a echipamentului de protecţie a personalului de 

la cămine şi cantine. 
În cadrul Serviciului Social Cămine-Cantine activează un număr de 88 angajaţi, iar 

suprafaţa utilă totală aflată în întreţinerea acestora este de 46.800 m2. 
 

I. Administrarea, gestionarea, întreţinerea şi cazarea în căminele studenţeşti din cele 
două complexe        

Principalele sarcini legate de aceste activităţi, sunt: 
- urmărirea stării de funcţionalitate a căminelor, în condiţii optime; 
- efectuarea curăţeniei, schimbarea lenjeriei din cămine;               
- urmărirea dezinsecţiei şi a deratizării căminelor; 
- dotarea căminelor cu obiectele de inventar necesare desfăşurării optime a 

activităţilor; 
- urmărirea necesarului real de casări şi realizarea acestora, la nivelul căminelor;    
- urmărirea evacuării deşeurilor menajere, a deşeurilor vegetale, a molozului şi a 

deşeurilor provenite în urma casărilor; 
- urmărirea consumurilor de utilităţi şi a consumurilor de material de la cămine;        
- recuperarea daunelor provocate de către studenţi în cămine;   
- gestionarea închirierii terenul de fotbal şi a parcărilor pentru studenţii din cele 

două complexe studenţeşti. 
În vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor şi pentru întreţinerea 

spaţiilor şi a dotărilor căminelor, s-a urmărit îndeaproape colaborarea cu Serviciul Tehnic.  
S-a acordat o importanţă deosebită efectuării şi întreţinerii curăţeniei, asigurării 

condiţiilor de igienă în toate spaţiile interioare şi exterioare ale căminelor. Deşi suprafeţele de 
curăţat repartizate pe fiecare îngrijitoare au fost foarte mari, s-a reuşit păstrarea unei bune 
curăţenii. 

Cheltuielile totale cu materialele de curăţenie reprezintă –pe tot anul 2013- suma de 
172.205 lei. 

Prin grija serviciului, s-a obţinut autorizaţia sanitară de funcţionare a căminelor pentru 
anul universitar 2013-2014, astfel că în 26 septembrie 2013 toate căminele din cele două 
complexe studenţeşti ale UTCN au putut să fie ocupate la capacitatea maximă, după cum 
urmează: 

Nr. crt. Căminul Număr de studenţi cazaţi 
1 Cămin “2”  - Observator 616 
2 Cămin “3”   - Observator 602 
3 Cămin “4”  - Observator 620 
4 Cămin “5”  - Observator 616 
5 Cămin “7”  - Observator 620 
6 Cămin “1F”  - Mărăşti 882 
7 Cămin “2B”  - Mărăşti 930 
     TOTAL 4886 
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La Centrul Universitar Nord din Baia Mare încasările de la cămine au fost în valoare 
de 869.030 lei, iar cheltuielile în valoare de 864.300 lei; la cantină încasările au fost în 
valoare de 454.411 lei, iar cheltuielile în valoare de 452.903 lei.  

Printre problemele apărute la nivelul administrării, gestionării şi întreţinerii căminelor 
se numără:  

- numărul mic de angajaţi (în scădere, datorită pensionărilor), ceea ce duce la 

dificultăţi în a acoperi unele puncte de lucru: spaţii verzi (muncitori necalificaţi), 

spălătorie şi îngrijitoare;                                                                                           

- neamenajrea terenului de sport din Complexul Studenţesc Mărăşti.   

Pentru viitorul apropiat, Serviciului Social Cămine-Cantine îşi propune: 
- responsabilizarea în mai mare măsură a tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte 

respectarea sarcinilor de serviciu, în special privind: urmărirea bunei funcţionări a 

instalaţiilor sanitare şi electrice (în vederea reducerii consumurilor), folosirea 

judicioasă a materialelor, întocmirea cu mare atenţie a fişelor tehnice pentru 

achiziţii, astfel încât să se poată achiziţiona produse cât mai performante la 

preţuri cât mai mici, programarea concediilor de odihnă în perioadele în care 

activitatea este mai redusă; 

- responsabilizarea în mai mare măsură a studenţilor în ceea ce priveşte grija faţă 

de cămin, respectul faţă de angajaţii UTCN şi faţă de colegii din cămin;        

- urmărirea cu cea mai mare atenţie a propunerilor de casare.     

Printre propunerile Serviciului Social Cămine-Cantine pentru viitorul apropiat se 
numără: 

- organizarea de cursuri de perfecţionare pentru angajaţii UTCN ce îşi desfăşoară 
activitatea la cămine; 

- continuarea lucrărilor de reamenajare/modernizare a căminelor “1F” şi “2B” din 
Mărăşti;        

- dezvoltarea -în perioada vacanţelor universitare- a cazărilor în regim hotelier, 
care să ducă la încasări mai mari.                                                                                                                                                

II. Administrarea, gestionarea, întreţinerea Cantinelor şi a bufetelor de incintă 

În cadrul cantinelor şi a bufetelor de incintă îşi desfăşoară activitatea un număr de 49 
angajaţi (17 angajaţi la Cantina Observator şi 32 angajaţi la Cantina Mărăşti şi cele 5 bufete 
deservite de către aceasta).  Principalele sarcini şi preocupări ale acestora sunt:                                                                                                                                  

- efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă în 
toate spaţiile interioare şi exterioare aferente cantinelor şi bufetelor de incintă;   

- creearea unei game variate de meniuri, pentru atragerea unui număr cât mai 
mare de studenţi la masă; 

- aprovizionarea cu produse alimentare a cantinelor şi bufetelor UTCN;         
- reducerea consumurilor de utilităţi (gaz, apă, energie electrică); 
- reducerea costurilor cu materiale de curăţenie şi întreţinere, prin folosirea de 

materiale de bună calitate şi respectarea prescripţiilor de utilizare a acestora;        
- folosirea cât mai judicioasă a timpului de lucru şi a spaţiilor;      
- menţinerea unor stocuri de materiale şi produse cât mai reduse. 
Suma totală încasată la cantine şi bufete pe anul 2013 este de 1.741.802,99  lei.                                                                                                                                                                                            
Deşi anul 2013 a adus îmbunătăţiri semnificative (cantinele şi bufetele au fost dotate 

cu utilaje de bucătărie moderne, cu veselă de calitate, a fost dotat şi dat în funcţiune bufetul 
de la Facultatea de Instalaţii), în activitate există încă probleme : 

- nu există instalaţii de climatizare (aer condiţionat) în cantine şi la bufetele de 
incintă;    

- spaţiul de servire al mesei la Cantina Observator este prea mic (lucru care duce la 
formarea cozilor de aşteptare la liniile de servire) şi bucătăria nu este delimitată 
(măcar cu geamuri termopan) faţă de sala de mese; 
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Ca urmare, Serviciul Social Cămine-Cantine îşi propune, pe termen foarte scurt, 
următoarele: 

- responsabilizarea în mai mare măsură a angajaţilor în ceea ce priveşte 

respectarea sarcinilor de serviciu şi folosirea judicioasă a materialelor;         

- realizarea delimitării (cu tâmplărie termopan) a sălii de servire a mesei faţă de 

bucătărie, la Cantina Observator;  

- completarea dotărilor necesare cantinelor şi bufetelor; 

- extinderea bufetului de la Facultatea de Mecanică;   

- realizarea pardoselilor Cantinei Observator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

III. Încasarea taxelor şi eliberarea cupoanelor C.F.R.     
În atribuţiile Serviciului Social Cămine-Cantine intră şi următoarele activităţi: 
- încasarea regiei de cămin; pe anul 2013, regia de cămin încasată în regim normal 

reprezintă suma de 4.756.910,69 lei, în timp ce cea încasată în regim hotelier 

reprezintă 526.082,98 lei. 

- încasarea contravalorii mesei servite de studenţi; suma încasată în 2013 reprezintă 

1.741.803 lei; 

- încasarea chiriei la terenul de sport; pe anul 2013, suma încasată din asemenea 

închirieri reprezintă 12.965 lei;    

- încasarea chiriei pentru locurile de parcare; pe anul 2013 suma încasată din 

asemenea închirieri reprezintă 12.000 lei;       

- încasarea pagubelor şi lipsurilor pricinuite de către studenţi; 

- eliberarea  cupoanelor CFR pentru toţi studenţii în drept din UTCN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 IV. Activitatea Spălătoriei 
Spălătoria UTCN asigură: 
- spălarea lenjeriei pentru un număr de 4.886 de studenţi, cazaţi în căminele UTCN 

din cele două campusuri din Cluj-Napoca; 

- spălarea echipamentului de protecţie al angajaţilor UTCN de la cămine, cantine, 

extensii şi Complexul de Nataţie. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse pentru 2013, Serviciul Social Cămine-Cantine 
a colaborat în bune condiţii cu celelalte servicii din cadrul UTCN; în special, cu Serviciul 
Tehnic, Serviciul Achiziţii, Serviciul Aprovizionare, Serviciul Contabilitate, Serviciul Financiar 
şi Serviciul Pază. 

Deşi în anul 2013 spălătoria s-a modernizat, prin dotarea cu utilaje profesionale, de 
înaltă performanţă (o maşină de spălat şi un uscător de rufe), se impune realizarea relativ 
urgentă a unor lucrări suplimentare, printre care: 

- modernizarea vestiarelor; 
- montarea şi darea în funcţiune a unei instalaţii de ventilaţie (aer condiţionat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10.2. DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI DESFACERE  
Direcţia Achiziţii şi Desfacere este o direcţie nouă în cadrul Direcţiei General 

Administrative, care gestionează toate activitaţile legate de achiziţiile de produse, servicii şi 
lucrări ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În cadrul direcţiei funcţionează două 
servicii : Serviciul Contracte şi Achiziţii şi, respectiv, Serviciul Aprovizionare. 

 
Serviciul Contracte şi Achiziţii este un serviciu specializat, responsabil cu 

întocmirea  Programului Anual al Achiziţiilor Publice, atribuirea contractelor de achiziţie 
publică (în conformitate cu dispoziţiile OUG  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică,  precum şi a HG nr. 925 /2006 privind normele de aplicare a ordonanţei mai 
sus menţionate) şi de închiriere a spaţiilor, terenurilor şi utilajelor temporar disponibile. 

 

83



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviciul Aprovizionare are ca principală activitate gestionarea intrării în 
universitate a produselor consumabile, a obiectelor de inventar de mică valoare, a 
mijloacelor fixe şi a serviciilor necesare în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ca 
activităţi secundare, desfăşoară operaţiunile necesare pentru înregistrarea şi întreţinerea 
patrimoniului, urmărirea contractelor, a recepţiei mărfurilor, relaţia cu furnizorii şi gestionarea 
produselor până la predarea către beneficiarul intern, precum şi buna funcţionare a acestora. 

Toată activitatea din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Desfacere s-a desfăşurat –şi în anul 
2013- conform regulamentelor de organizare şi funcţionare a celor două servicii din 
subordine, a procedurilor operaţionale de lucru şi a regulamentelor Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca. 

 
SERVICIUL CONTRACTE ŞI ACHIZIŢII 
În anul 2013 a fost finalizat Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) şi cele 3 

anexe ale sale, care fusese început -conform legii- în trimestrul al IV-lea al anului 2012. 
Prima variantă a PAAP a fost întocmită având ca fundamentare consumul şi experienţa 
anilor 2011 şi 2012. Completarea şi actualizarea PAAP s-a făcut pe baza solicitărilor interne 
aprobate de către conducerea UTCN, conform procedurilor operaţionale de lucru. Varianta 
finală a PAAP a rezultat din 9.960 de intrări. Pe baza PAAP au fost stabilite procedurile de 
atribuire a contractelor. 

Serviciul a organizat proceduri de achiziţii, a elaborat documentaţia de atribuire şi a 
publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) la adresa www.e-licitatie.ro, 
invitaţii de participare pentru 13 proceduri de cerere de oferte şi pentru o licitaţie deschisă. 
Pentru finalizarea acestora a fost necesară pregătirea documentaţiei, proiectarea 
contractelor, constituirea comisiilor de evaluare şi întocmirea de note de estimare a valorii 
contractelor. Pentru fiecare procedură, s-au întocmit note justificative privind procedura 
selectată, note justificative privind criteriile de calificare/selecţie precum şi criteriul de 
atribuire. Documentaţiile au fost trimise spre verificare şi validare către ANRMAP (Agenţia 
Naţională de Monitorizare şi Reglementare a Achiziţiilor Publice). La final, au fost publicate 
anunţurile de atribuire în SEAP şi s-a întocmit dosarul achiziţiei, conform legii, pentru fiecare 
procedură în parte.  

Cele 13 de proceduri au însemnat: 

 5 proceduri on-line de cerere de oferte pentru contract de furnizare, în valoare 
de 1.920.199,21 lei (fără TVA); 

Director  
Achiziţii şi Desfacere 

Şef Serviciu 
Aprovizionare 

Şef Serviciu 
Contracte şi 

Achiziţii 

Magazia Centrală 
- recepţia bunurilor; 
- păstrarea bunurilor; 
- eliberarea bunurilor; 
- distribuirea tichetelor 
valorice de masă/cadou. 

Biroul Aprovizionare 
- monitorizarea contractelor; 
- achiziţionarea produselor şi 
serviciilor; 
- recepţia produselor şi 
serviciilor. 

 

Serviciul Achiziţii şi contracte 
- întocmirea Programului 
Anual al Achiziţiilor Publice; 
- proceduri pentru atribuirea 
contractelor; 
- închirierea spaţiilor şi 
utilajelor temporar 
disponibile. 
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 6 proceduri on-line de cerere de oferte pentru acord-cadru de furnizare, în 
valoare de 843.350,30 lei (fără TVA); 

 o procedură off-line de cerere de oferte pentru contract de execuţie lucrări, în 
valoare de 84.986,03 lei (fără TVA); 

 o procedură off-line de licitaţie pentru acord cadru de servicii, în valoare de 
507.204 lei (fără TVA). 

Acordurile-cadru valabile în anul 2013 au fost urmate de contracte subsecvente, după 
cum urmează: 

 116 contracte subsecvente, ce au la bază un acord cadru de furnizare în urma 
unei proceduri on-line, în valoare de 1.376.466,79 lei (fără TVA); 

 4 contracte subsecvente, ce au la bază un acord cadru de furnizare în urma 
unei proceduri off-line, în valoare de 300.390 lei (fără TVA); 

 3 contracte subsecvente, ce au la bază un acord cadru de prestări servicii în 
urma unei proceduri on-line, în valoare de 363.444,35 lei (fără TVA); 

 un contract subsecvent, ce are la bază un acord cadru de prestări servicii în 
urma unei proceduri off-line, în valoare de 3.075,5 lei (fără TVA). 

Pentru cumpărare directă (produse şi servicii a căror valoare nu a depăşit 15.000 
Euro (fără TVA), respectiv 30.000 Euro (fără TVA) - după schimbarea pragului valoric, au 
fost întocmite şi aprobate 167 de note justificative de cumpărare directă, conform legislaţiei 
în vigoare şi s-au realizat 932 cumpărări directe on-line din SEAP, în valoare de  
3.286.802,01 lei fără TVA. 

S-au notificat 46 de achiziţii directe a căror valoare a depăşit 5.000 de Euro, în 
valoare totală de 2.457.092,62 lei (fără TVA), din care 29 de achiziţii on-line SEAP, în 
valoare de 1.049.823,38 lei (fără TVA) şi 17 achiziţii off-line, în valoare de 1.407.269,24 lei 
(fără TVA). Pe lângă preşedintele comisiei de evaluare, responsabilii de proceduri din cadrul 
serviciului, au asigurat corespondenţa (cu operatorii economici, SEAP, CNSC, ANRMAP, 
UCVAP) aferentă fiecărei proceduri, au întocmit Procesul verbal de deschidere a ofertelor, 
Procesele verbale ale sedinţelor de evaluare, Raportul procedurii, Înştiinţarea caştigătorului 
şi au asigurat transmiterea contractului spre urmărire celorlalte departamente din cadrul 
UTCN, publicarea anunţului de atribuire, deblocarea garanţiei de participare, de bună 
execuţie a contractului şi întocmirea dosarului achiziţiei. În fiecare comisie de evaluare a 
ofertelor a fost cel puţin o persoană din cadrul Serviciului Contracte şi Achiziţii. 

În cursul anului 2013, în portofoliul de activităţi al Serviciului Contracte şi Achiziţii a 
fost transferată şi activitatea de atribuire a contractelor de închiriere a spaţiilor, terenurilor şi 
utilajelor temporar disponibile, precum şi activitatea de monitorizare a acestora. Ca urmare, 
au fost organizate licitaţii în urma cărora au fost încheiate contracte de închiriere. După ce 
numărul maxim de contracte a fost de 21, în prezent se gestionează un număr de 17 
contracte de închiriere cu 16 parteneri. Suma chiriilor încasate în anul 2013 reprezintă 
98.588,36 Euro.  

În ultimul trimestru al anului 2013 s-a realizat evaluarea achiziţiilor de produse, 
servicii şi lucrări efectuate în 2012 şi 2013, în vederea estimării necesarului pentru 2014. În 
baza acestor estimări, până la sfârşitul anului s-a întocmit PAAP pentru anul 2014, care a 
fost aprobat de către conducerea UTCN. 

O parte din personalul serviciului a participat –în anul 2013- la cursuri de 
perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice. 

 
SERVICIUL APROVIZIONARE 
Toate solicitările beneficiarilor interni au fost înregistrate. În urma procedurilor stabilite 

de către Serviciul Contracte şi Achiziţii, produsele şi serviciile au fost achiziţionate prin 
executarea contractelor în derulare, întocmirea de contracte de către Serviciul Aprovizionare 
şi cumpărare directă. 

În cifre, activitatea serviciului în anul 2013 s-a concretizat astfel: 
- au fost înregistrate un număr de 2.331 propuneri de angajare a unor cheltuieli, care 

au reprezentat un număr de 12.650 de produse/servicii solicitate; 
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- au fost întocmite 61 de comenzi externe; 

- s-au înregistrat şi monitorizat 220 de contracte, 133 de ordine de începere şi 144 

acte constatatoare de finalizare a contractelor; 

- s-au întocmit 42 de liste de investiţii; 

- au fost întocmite 4645 de recepţii şi 3428 de ordonanţări. 

Din totalul contractelor încheiate în anul 2013, un număr de 72 au fost întocmite de 
către Serviciul Aprovizionare.  

Activitatea serviciului s-a dezvoltat prin includerea în sfera sa de activitate şi a 
monitorizării achiziţiilor de produse alimentare pentru cantina Mărăşti, precum şi a 
Complexului de Nataţie. 

Serviciul Aprovizionare a desfăşurat activitatea de achiziţii formulare tipizate pentru 
învăţământul superior (acte de studii etc), precum şi legitimaţii diverse (de călătorie SNCFR, 
student etc...). Pentru CUNBM s-au întocmit listele de investiţii şi necesarul de imprimate 
tipizate. 

Distribuirea tichetelor de masă s-a desfaşurat –şi ea- prin intermediul Magaziei 
Centrale a Serviciului Aprovizionare. 

În anul 2013 s-au actualizat procedurile operaţionale de aprovizionare şi procedura 
de magazie. Au fost actualizate listele de activităţi, regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Serviciului Aprovizionare şi fişele postului, fiind supuse aprobării conducerii UTCN. 

În cadrul Direcţiei Achiziţii şi Desfacere 
A fost începută analiza şi actualizarea fişelor de post ale angajaţilor din serviciu şi a 

fost lansat un proces de analiză şi îmbunătăţire a procedurilor operaţionale de lucru şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare a celor două servicii. 

În cadrul direcţiei, s-a lansat reevaluarea riscurilor de activităţi şi de gestiune. S-a 
trecut -deci- la identificarea punctelor slabe şi implementarea de măsuri de eliminare a 
acestora, urmărind reducerea costurilor, precum şi faptul ca produsele/serviciile/lucrările să 
fie achiziţionate doar conform procedurilor şi la cel mai bun raport performanţă-preţ. 

Printre scopurile avute în vedere în 2013 s-au numărat: creşterea vitezei de 
procesare a informaţiilor, creşterea controlului şi eliminarea unor riscuri ce pot apărea în 
activităţi curente. Acestea ar conduce înspre necesitatea creşterii schemei de personal, atât 
la Cluj-Napoca, cât şi la Baia Mare, din cauza nevoii de a face faţă activităţilor ce se impun 
prin modificările legislative la procedurile publice. 

Apare tot mai clară nevoia de a finanţa dezvoltarea unei aplicaţii informatice de 
urmărire a activităţilor de achiziţii şi desfacere; aplicaţie unică, capabilă să gestioneze: 

- activitatea de întocmire şi actualizare a PAAP; 
- activitatea de atribuire a contractelor de furnizare de produse/servicii/lucrări; 
- activitatea de urmărire şi execuţie a contractelor. 
În 2014 se doreşte extinderea sistemului informatic existent al Aprovizionării cu acces 

de la Magazia centrală, precum şi introducerea notificărilor pentru achiziţiile ce depăşesc 
5.000 Euro (fără TVA). 

Rămâne -în continuare- de îmbunătăţit circuitul documentelor dintre birou şi Magazia 
centrală, ca de altfel şi cea dintre Magazia centrală şi Serviciul Contabilitate, precum şi 
îmbunătăţirea circuitului produselor de la Magazia centrală la beneficiarul intern. Ca urmare, 
apare dorinţa ca activitatea scriptică a Magaziei centrale să se desfaşoare la sediul de pe str. 
Constantin Daicoviciu nr. 15. 

Obiectivul declarat al Direcţiei Achiziţii şi desfacere este –în continuare- să aibă un 
beneficiar intern mulţumit, cu deplina respectare a legii. Astfel, ea îşi va putea aduce aportul 
la realizarea Planului Operaţional şi a Planului Strategic al Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca. 
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10.3 SERVICIUL TRANSPORT AUTO 

În anul 2013 „Garajul Auto” a fost reorganizat, fiind transformat din „atelier” în 
„serviciu” („Serviciul Transport Auto”) şi a fost trecut în subordinea directă a Direcţiei 
Generale Administrative. În urma Deciziei nr. 14564/02.07.2013 aprobată de către 
Conducerea UTCN, toate activităţile de transport auto ale CUNBM  respectă procedurile 
elaborate de către Serviciul Transport Auto al UTCN.   
  În spatele acţiunilor Serviciului Transport Auto a stat tot timpul o echipă de 
profesionişti, o echipă bine formată, care şi-a dedicat cu plăcere timpul, cunoaşterea, 
experienţa şi sprijinul în asigurarea serviciilor de calitate şi –deopotrivă- alinierea la 
standardele şi reglementările europene în domeniul transporturilor rutiere. 

Activităţile de transport de persoane au fost de următoarele tipuri: 
- transport al cadrelor didactice şi al studenţilor, la activităţi din ţară şi străinătate; 
- transport al cadrelor didactice la extensiile UTCN; 
- transport al actelor şi diplomelor de studii; 
- transport al listelor de investiţii la MEN; 
- transport al carnetelor cupoane de transport CFR ale studenţilor. 
Activităţile de transport de marfă au fost de următoarele tipuri:  
- transport de material dendrologic folosit la amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiilor 

verzi ale UTCN; 
- transport de materiale pentru reamenajarea şi modernizarea bazei de agrement a 

UTCN de la Mărişel şi al lenjeriei de acolo; 
- transport în vederea eliberării spaţiilor verzi de deşeuri şi materiale de construcţii, 

rămase în urma lucrărilor de reparaţii; 
- transport al mobilierului şi echipamentelor, în urma activităţilor de casare. 
Serviciul Transport Auto a asigurat –permanent- transporturile „curente”, de genul: 
- transportul banilor şi al actelor, în timpul examenelor de admitere;  
- transportul în teren a geamurilor termopan şi a angajaţiilor de la Atelierul de 

termopane, pentru efectuarea montajului;  
- transportul personalului din echipele de cazare -la complexele studenţeşti- pe 

perioada cazărilor; 
- transporturile pentru aprovizionarea cu alimente a cantinelor şi a bufetelor UTCN; 
- transportul lenjeriei, de la cămine la spălătorie şi înapoi;  
- transportul mobilierului, personalului şi aprovizionarea cu materiale a atelierului 

de tâmplărie; 
- transportul pentru aprovizionarea cu materiale a serviciilor (în colaborare cu 

Serviciul de Aprovizionare); 
- transporturi pentru bibliotecile UTCN de la CUNBM sau de la filiale/extensii; 
- transportul persoanelor şi organizaţiilor desfăşurând activităţi privind promovarea 

imaginii UTCN şi recrutarea viitorilor studenţi; 
- transportul –regulat- de la  magaziile UTCN către beneficiari. 

Printre acţiunile deosebite întreprinse în 2013 se numără:  
- casarea unui număr de patru autovehicule, care nu mai prezentau siguranţă în 

trafic (două pentru transportul persoanelor, iar celelalte două pentru transportul de 
marfă); 

- soluţionarea la MEN a casării unui autovehicul pentru transportul de persoane de 
la CUNBM; 

- creşterea numărului de autovehicule din parcul auto cu trei (două microbuze de 
8+1 locuri şi un microbuz de 16+1 locuri). 

 

Printre activităţile desfăşurate în anul 2013 la nivelul serviciului se mai numără: 
- încheierea de contracte privind reparaţiile de autovehicule şi serviciile de 

vulcanizare; 
- reparaţii de întreţinere pentru autovehiculele UTCN şi CUNBM; 
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- modificarea Declaraţiei pe proprie răspundere (DPPR) pentru angajaţii UTCN 
care se deplasează cu autovehicule personale în interes de serviciu;   

- întocmirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului 
Transport Auto; 

- începerea elaborării de proceduri privind serviciile de transporturi auto pentru 
UTCN şi CUNBM.   

În 2013 Serviciul Transport Auto a avut următoarea structură: 13 angajaţi (un şef 

servicu, un responsabil CUNBM, 9 conducători auto la Cluj-Napoca şi 2 la Baia Mare). 

La sfârşitul anului 2013, parcul auto al UTCN cuprindea un număr de 15 autovehicule 

la Cluj-Napoca (9 pentru transport persoane şi 6 de marfă) şi două autovehicule la Baia Mare 

(unul pentru transport persoane şi unul pentru marfă).  

Pentru viitorul apropiat, Serviciul Transport Auto îşi propune: 
- achiziţionarea unui autocar destinat transportului studenţilor şi cadrelor didactice; 
- achiziţionarea unei autoutilitare destinată transportului de alimente pentru cantina 

CUNBM; 

- înfiinţarea unei staţii ITP în cadrul UTCN; 
- achiziţionarea unui program electronic pentru prelucrarea datelor privind 

valabilitatea DPPR înlocuirea autovehiculelor vechi cu altele noi (50% dintre 
autovehiculele folosite la transportul de marfă au un grad ridicat de uzură şi -ca 
urmare- costurile de întreţinere sunt ridicate); 

- achiziţionarea unui sistem de diagnosticare a defecţiunilor la autovehicule; 
- achiziţionarea de scule şi echipamente noi, necesare efectuării reparaţiilor 

complexe la autovehicule, 
- întocmirea de Propuneri de cheltuieli legate doar de strictul necesar al bunei 

funcţionări a autovehiculelor, eliminând  costurile nejustificate; 
- adaptarea şi mai bună la nevoile UTCN, prin asigurarea promptă şi de calitate a 

serviciilor specifice. 
 

10.4. COMPLEXUL DE NATAŢIE AL UTCN   
Pe parcursul anului 2013, în cadrul Complexului de Nataţie au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 
- înot pentru public (înot de agrement şi relaxare, cursuri de iniţiere înot pentru copii 

şi adulţi); 

- ore didactice de educaţie fizică şi sport, pentru studenţii UTCN; 

- sport de performanţă (înot şi polo); sport terapeutic, de întreţinere şi de refacere ; 

- activităţi sportive desfaşurate 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 bufetul din incinta Complexului de Nataţie; 

- activităţi comerciale desfaşurate prin casieria Complexului de Nataţie (vânzare 

articole înot). 

Detalierea acestor activităţi este realizată mai jos: 
1. Înot pentru public 

Prin casieria complexului au fost realizate încasări de 903.619 lei (din vânzări de 
bilete, abonamente, taxe de cursuri iniţiere înot şi închiriere de şezlonguri). 
Angajaţii UTCN, membrii familiilor acestora, precum şi pensionarii UTCN, beneficiază 
de reduceri de preţuri, atât la bilete, cât şi la abonamente. În cadrul programului 
vizând angajaţii şi membrii familiilor lor sunt cuprinse 304 persoane şi -ca urmare- 
sunt reţinuţi, pe stat de plată, aproximativ 67.264 lei/an.  
Pe timp de vară, bazinul exterior a funcţionat pentru public (şi) în regim de ştrand. 
Media de vizitatori a fost de aproximativ 500 persoane/zi, ajungându-se totuşi (în 
zilele de weekend) şi până la 1.200 –1.500 persoane/zi. 
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2. Ore didactice, desfăşurate cu studenţii UTCN 
De luni până vineri, între orele 8-13, studenţii UTCN îşi desfăşoară orele de educaţie 
fizică şi sport în cadrul Complexului de Nataţie, prin ore de înot şi aerobic. Numărul 
studenţilor este de aproximativ 1.683 pe an (din care 768 studenţi la înot – în piscină 
şi 915 studente la aerobic - în Sala Multifuncţională). 
În anul 2013, Complexul de Nataţie a încasat, ca şi contravaloare a utilităţilor aferente 
orelor didactice, suma de 217.481 lei (116.990,90 lei pentru semestrul I şi 100.490 
pentru semestrul al II-lea). 
Tot în cadrul acestor activităţi, au fost organizate concursuri de înot între studenţii 
UTCN.  

3. Sport de  performanţă; sport terapeutic, de întreţinere şi de refacere 
În anul 2013 Complexul de Nataţie al UTCN a avut încheiate contracte cu cluburile 
sportive: «CSM» Cluj şi «AQUA 01», cu asociaţiile sportive «Pro H20 Polo», «All for 
body» şi «Delfinii», precum şi cu «Centrul Lamont» şi «Şcoala Incluzivă» şi alte 
asociaţii de caritate. Din contractele încheiate cu cluburile şi ocazional, contractele de 
închiriere pentru înot de refacere sau de agrement, s-a  încasat în 2013 suma de 
352.898 lei. 

4. Activităţi sportive ale Clubului «Politehnica» în Sala Multifuncţională 
Clubul «Politehnica» şi-a desfăşurat activitatea în Sala Multifuncţională, după 
următorul program: de luni până vineri între orele 16:30-20:30 şi în fiecare zi de luni 
până duminică, între orele 9:30 – 11:00. 
Încasările aferente utilizării Sălii Multifuncţionale, în anul 2013, au fost de 4.800 lei.  

5. Cazări la Casa de Oaspeţi a Complexului de Nataţie al UTCN 
Pe parcursul anului 2013 au fost cazate la Casa de Oaspeţi din cadrul Complexului 
de Nataţie aproximativ 500 de persoane. Suma încasată pentru cazarea acestora 
reprezintă 43.965 lei. 

6. Activităţi comerciale desfăşurate prin bufetul din incinta Complexului de Nataţie 
Bufetul de incintă al Complexului de Nataţie, a  comercializat - în timpul sezonului 
estival (01.06.2013-01.09.2013) - produse alimentare şi băuturi răcoritoare, în valoare 
totală de 107.517,50 lei. 

7. Activităţi comerciale desfăşurate prin casieria Complexului de Nataţie (vânzare 
articole înot) 
Articolele de înot comercializate prin casieria Complexului în anul 2013 reprezintă un 
total de  56.084 lei. 
 
În concluzie, situaţia financiară a Complexului de Nataţie pe anul 2013 este 

următoarea: 
       - încasări:   1.651.517,30 lei 
       - plăţi:         1.510.597,79 lei, din care: 
                                                    - salarii                           463.361,00 lei 
                                                    - utilităţi:                      656.125,96 lei 
                                                    - materiale şi servicii:  273.226,24 lei 
                                                    - TVA de plată:            117.884,59 lei 

Dacă la finele anului 2012 bilanţul a fost de: 281.153,14 lei, la finele anului 2013 
bilanţul a fost de 327.674,55 lei compus din împrumut restituit: 80.000,00 lei şi sold final: 
247.674,55 lei. 

 
10.5. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 
Printre activităţile desfăşurate în anul 2013 de către acest serviciu, se numără: 

- efectuarea instruirii introductiv-generale (în primele două zile ale angajării), atât 
pe linie de SSM (Protecţia Muncii) cât şi de Situaţii de Urgenţă (PSI + Protecţie 
Civilă), pentru un număr de 62 de persoane; 

- efectuarea controalelor interne de prevenire la un număr de 20 de locuri de 
muncă şi la toate extensiile UTCN, cu întocmirea Notelor de control aferente 
locurilor de muncă controlate; 
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- cercetarea unui accident de muncă (angajat agresat de către doi clienţi, la 
Complexul de Nataţie)  şi întocmirea dosarului de cercetare; 

- îndrumarea conducătorilor locurilor de muncă şi a persoanelor care efectuează 
instruirile la locurile de muncă şi cele periodice, privind modalităţile concrete de 
instruire şi completarea corespunzătoare a fişelor de instruire. 

 
10.6. SERVICIUL PAZĂ  
Cu un personal de 66 agenţi de pază (angajaţi proprii), se asigură paza unui număr 

de 16 obiective din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 
În anul 2013 a fost actualizat Planul de Pază în conformitate cu cerinţele Legii 

333/2003 şi HG 301/2012 şi au fost introduse în posturile de pază documentele specifice 
executării şi evidenţierii serviciului de pază. 

 
10.7. COMPARTIMENT CASĂRI 

 Compartimentul a realizat –în anul 2013- casarea unui număr de 5.397 obiecte, în 
valoare totală de 5.706.315 lei (1.725 mijloace fixe,în valoare de 4.265.116 lei şi 3.672 
obiecte de inventar, în valoare de 1.441.199 lei). Detalierea este făcută în tabelul de mai jos.  

 
Tabel detaliat cu casări - 2013 

Nr.   crt. Activitate/ data  Bunuri materiale Nr. de obiecte Valoare 
[RON] 

Gestiuni  

1 Casare/ aprilie Mijloace fixe / auto  4 8.232 1 

2 Casare/ iunie Mijloace fixe 638 3.312.110 55 

Obiecte de inventar 2450 1.058.642 36 

3 Casare/ decembrie Mijloace fixe 1083 944.774 13 

Obiecte de inventar 1222 382.557 18 

 
 Pe parcursul anului 2013, UTCN a transferat fără plată, către două unităţi de 
învăţământ preuniversitar (Liceul Teoretic “Eugen Pora” şi Liceul Teologic Baptist “Emanuel”, 
ambele din Cluj-Napoca), un număr de 30 de sisteme de calcul declasate, depăşite moral, în 
valoare totală de 68.999 lei. 
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11. EDUCAȚIA CONTINUĂ, COLABORAREA CU MEDIUL  
SOCIO-ECONOMIC 

 
11.1 EDUCAȚIA CONTINUĂ 

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 
Reactualizarea permanentă a curriculelor, în conformitate cu dezvoltarea noilor 

tehnologii a asigurat continuitatea programelor postuniversitare cu tradiție, care se derulează 
cu succes încă de la înființarea departamentului. Aceste programe au fost readaptate, 
conform cerințelor legislative în vigoare, fiind în corelare cu RNCIS și COR, astfel încât 
absolvenții să se bucure de o inserție mai rapidă pe piața muncii. Exemple de astfel de 
programe: Informatică Aplicată și Programare; Aplicații pentru birotică și Internet; 
Complemente de programare; Crearea și exploatarea bazelor de date relaționale; Realizarea 
site-urilor și a aplicațiilor pentru WWW; Programarea interfețelor utilizator; CISCO - 
Electronică şi Telecomunicații; CISCO - Comunicații unificate în Internet. 

Continuând direcția de dezvoltare conturată în anul precedent, DECIDFR a venit în 
sprijinul cadrelor didactice care doresc inițierea de noi programe postuniversitare, prin 
asigurarea consultanței privind procedura care trebuie urmată, pe site-ul 
http://decidfr.utcluj.ro/proceduri.html. Răspunsul pozitiv la această acțiune se materializează 
prin noile programe, aprobate în ședințele Senatului UTCN, în derulare în anul 2013, sau 
propuse să se desfășoare în următoarea perioadă: Competitivitate și inovare - Firme, 
Clustere şi Dezvoltare Economică; Testarea aplicațiilor software; Dezvoltarea de aplicații 
folosind tehnologii ORACLE; Prelucrarea fotografiei digitale; Controlul și evaluarea poluării 
sonore; Program de formare în blended-learning şi tehnologii educaționale moderne pentru 
învățământul universitar; Limba Română ca limbă străină;Tehnologii moderne de fabricație; 
Programare CNC; Utilizarea calculatorului în programarea MUCN (CAM); Elemente de  bază 
ale limbajului de programare ISO pentru MUCN; Materiale compozite polimerice; Tehnologii 
de fabricație; Programare avansată; Noțiuni de sisteme de operare şi rețele de calculatoare. 

Cursuri organizate ca răspuns la cererea agenților economici sau ca efect al 
modificărilor legislaţiei din România 

Pe lângă programele din categoria menționată anterior, ca răspuns la solicitările 
directe ale unor agenți economici sau ale unor organisme de reglementare, au fost 
dezvoltate programe postuniversitare cum sunt: Controlul şi evaluarea poluării sonore; 
Metodica predării informaticii; Manageri energetici; Pregătire teoretică în domeniul 
instalațiilor electrice; Competitivitate și inovare - Firme, Clustere şi Dezvoltare Economică; 
Dezvoltarea de aplicații folosind tehnologii ORACLE, Manageri pentru gestiunea energiei,  
Bilanţuri energetice, Auditori energetici. De asemenea, în Centrul Universitar Nord din Baia 
Mare, se desfășoară sub egida DECIDFR cursurile: Evaluator al riscurilor de accidentare şi 
sănătate în muncă; Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe șantiere temporare 
sau mobile; Managementul situațiilor de urgență şi a resurselor alocate; Managementul 
proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională. De asemenea, se desfășoară și alte tipuri 
de cursuri, cum este „Program de formare profesională a adulților, calificare nivel 2, Operator 
pe mașini unelte cu comandă numerică” – Facultatea de Inginerie sau cursurile de instruire şi 
punere în funcţiune  a echipamentelor CNC – Facultatea de Construcții de Mașini. 

Educaţie cu frecvență redusă (IFR) 
Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învățământ, 

având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la 
distanță. IFR se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de 
învățământ al cursurilor de zi.  

În această categorie funcționează, deocamdată, doar programul de licență 
„Management” derulat în cadrul Facultății de Ştiințe a Centrului Universitar Nord din Baia 
Mare. De asemenea, în cadrul proiectului eSTART este pregătit programul pilot de masterat 
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(în curs de acreditare) „Tehnologii, Sisteme și aplicații pentru eActivități”, orientat pe două 
domenii de specializare şi anume eMedia şi eAfaceri. 

Programe derulate în cadrul proiectelor POSDRU 
În anul 2013 s-au desfășurat, fiind în ultimul an, proiecte de pregătire a personalului 

prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane, cum sunt: 

POSDRU/87/1.3/S/60891 - Proiectul “Şcoală universitară de formare inițială şi 
continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi 
inginerești” DidaTec are ca obiectiv general îmbunătățirea procesului de educație şi formare 
din învățământul universitar tehnic (științe inginerești) prin realizarea unui program complet şi 
unitar (abordare națională) de formare inițială şi continuă a personalului didactic, axat pe 
integrarea tehnicilor interactive de predare-învăţare şi a TIC. În anul 2013, în cadrul Centrului 
de Pregătire a Cadrelor Didactice în Tehnologii Informaționale Moderne (CPCDTIM) - au 
continuat cele două componente ale proiectului: Program de formare, cu 800 de participanți 
(161 din UTCN), respectiv Programul de mentorat – 50 mentori și 200 debutanți (14 mentori 
și 56 debutanți din UTCN). 

POSDRU/86/1.2/S/54956 - eSTART - “Program multi-regional de studii masterale în 
domeniul eActivităţi”. Proiectul are ca obiectiv general crearea de noi oportunități de învățare, 
formare şi perfecționare la nivel de master având la bază o abordare multi-regională prin 
dezvoltarea unui program de studiu axat pe utilizarea noilor tehnologii TIC şi a abordărilor 
inovative din domeniu (medii colaborative) în procesul de organizare, predare şi funcționare, 
în concordanță cu procesul Bologna. Programul va fi pilotat în vederea formării de 
profesionişti în domeniul utilizării, realizării, implementării şi dezvoltării e-serviciilor, e-
activităţilor, e-aplicaţiilor precum şi a platformelor şi tehnologiilor aferente. În continuare s-a 
derulat pilotarea programului cu un număr de 200 de studenți (50 de studenți din UTCN). 

POSDRU/92/3.1/S/50933 – „Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în 
Domeniul Dezvoltării Durabile”. Programele postuniversitare oferite prin CPADD sunt 
concepute în vederea sprijinirii inițierii de noi afaceri în domeniul dezvoltării durabile, într-un 
mediu de formare profesională ce vizează dobândirea de competențe în domeniul 
consultanței pentru dezvoltarea unei afaceri. Astfel, prin cele 4 programe oferite, au fost 
formați un număr de 364 absolvenți: Managementul afacerilor pentru antreprenori în 
domeniul dezvoltării durabile; Antreprenorialul dezvoltării durabile; Cultura tehnologică şi 
comunicare în domeniul dezvoltării durabile; Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării 
durabile. 

POSDRU 53084 - ”Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și 
specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe 
cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă” - 102 cursuri postuniversitare pe domeniile IT, 
Automatică Avansată și Management (20 de cursuri susţinute de UTCN la mai multe firme: 
Continental Timişoara, Emerson, Arobs, …). 

Dinamica absolvenţilor programelor postuniversitare 
Pentru anul universitar 2012-2013, 90% dintre cursanții înscriși au reușit să își 

finalizeze studiile, ceea ce denotă interesul acestora pentru curricula oferită, dar şi calitatea 
personalului implicat. DECIDFR a înregistrat un număr de 839 de absolvenți, fiind eliberate 
519 Certificate de atestare a competențelor profesionale emise de către MEN și 311 Atestate 
de absolvire emise de către UTCN. 

Sistemul informatic, dezvoltat în cadrul DECIDFR a permis  emiterea Actelor de studii 
folosind resursele proprii. În acest fel a fost scutit Departamentul Acte de Studii de 
gestionarea acestor documente, eficientizând în același timp procedura de emitere. 

Aspecte financiare 
În perioada 01.10.2012 – 30.11.2013, la nivelul DECIDFR s-a încasat suma de 

715.073 RON, din care regia UTCN (15%) a reprezentat 97.375 RON, de 1,67 ori mai mult 
decât în anul anterior, iar regia DECIDFR (20%) a reprezentat 131.152 RON.  
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11.2 COLABORAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

A. Colaborarea cu mediul industrial 
Canalele de relaţionare cu mediul industrial deschise de UTCN au vizat atât creşterea 

propriu zisă a numărului de proiecte de cercetare-dezvoltare în parteneriat cu firme 
internaţionale/naţionale, promovarea rezultatelor şi a ofertei structurilor de cercetare din 
UTCN, precum și creșterea importanței colaborărilor cu aceste companii, cu efect asupra 
angajabilității absolvenților și asupra veniturilor proprii ale universității. Cele mai utilizate 
canale de relaţionare cu mediul socio-economic la nivel instituţional sunt: Proiecte de 
cercetare internaţionale sau naţionale de tip FP7, PCCA sau de cercetare aplicativă; 
Proiecte finanţate din Fonduri Structurale derulate în parteneriat cu mediul socio-economic; 
Reţeaua Enterprise Europe Network – EEN; Reţeaua European Regions of Research and 
Innovation Network – ERRIN; Centrul Danube Innovation and Technology Transfer – DTC; 
Reţeaua Europeană a Centrelor Regionale pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii 
Industriale – PATLIB; Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent”; 
Parteneriate cu asociaţii profesionale şi de afaceri; Spin-off-uri care scot pe piaţă rezultate 
obţinute din activitatea de cercetare-dezvoltare din UTCN; Parteneriate cu acceleratoare de 
afaceri: Spherik, Next Phase; Masterate profesionale; Programe de internship pentru 
studenţi în cadrul firmelor; Programe de internship ale cadrelor didactice din UTCN în 
companii; Cursuri postuniversitare adaptate cerinţelor din mediul economic; Concursuri şi 
competiţii sponsorizate de companii; Platforma Research for Industry; Conferinţe, workshop-
uri, seminarii, evenimente de brokeraj pentru transfer tehnologic.    

Dintre cele mai reprezentative companii cu care UTCN a dezvoltat proiecte în 2013 
sunt: IBM, Microsoft, Emerson, Hewlett-Packard, National Instruments, Siemens, 
Wolkswagen, Eckerle, Pirelli, Enea, Tenaris, Guehring, Star Transmission, Tunstall, Isoin, 
Wattics, Greent, Software AG, Bosch, Continental. 

 
Proiecte finanţate din Fonduri Structurale derulate în parteneriat cu mediul 

socio-economic  
UTCN a finalizat în 2013 un număr mare de proiecte finanţate din Fondurile 

Structurale, multe dintre ele derulate în parteneriat cu mediul socio-economic. Un exemplu 
este dat de proiectul „Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru 
mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile NE, NV, 
C şi SE” , având ca parteneri din afara mediului academic Ernst&Young SRL și S&T. 

Unul din rezultatele reprezentative generate de proiectele finanţate din Fondurile 
Structurale este asociaţia „Cluj IT Cluster”. Asociaţia, formată din 30 de companii de IT, 4 
universităţi, 6 instituţii publice şi organizaţii catalizatoare reprezentative din Cluj-Napoca, îşi 
propune să stimuleze inovaţia în domeniul IT, să creeze o cultură a parteneriatelor, să 
promoveze industria IT din România, să dezvolte proiecte în parteneriat mediu economic - 
mediu academic şi în parteneriat public-privat. Dintre obiectivele Cluj IT Cluster pe termen 
scurt şi lung: Atragerea de fonduri pentru sprijinirea iniţiativelor demarate în cadrul cluster-
ului; Organizarea de workshop-uri pentru facilitarea colaborării şi a schimbului de bune 
practici; Iniţierea de proiecte de cercetare-dezvoltare bazate pe expertiza acumulată în 
universităţi şi mediul economic; Lansarea unor produse IT proprii la nivel internaţional; 
Dezvoltarea unor mecanisme de cooperare eficientă între industria IT şi mediul academic. 
Cluj IT Cluster a demarat proiectul „Next Generation City”, proiect finanţat din Fonduri 
Structurale de tip POSCCE, care include 14 subproiecte pe care urmează să le dezvolte 
UTCN şi UBB în parteneriat cu firme locale din cluster. Obiectivele subproiectelor vizează: 
integrarea tehnologiilor avansate de IT (Cloud, HPC şi smartphone) într-o platformă de 
management a cunoştințelor adresată serviciilor publice şi bazată pe e-accesibilitate; 
integrarea soluţiilor inovative de IT în vederea monitorizării şi modernizării traficului rutier; 
integrarea soluţiilor inovative de e-Sănătate; dezvoltarea infrastructurilor IT; dezvoltarea unor 
soluţii IT pentru clădiri inteligente; implicarea în reţele de afaceri şi educaţionale. 
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Tetapolis 
UTCN este, alături de Tetarom, membru fondator în proiectul Tetapolis. În noiembrie 

2013 acesta a primit titlul de Parc Ştiinţific şi Tehnologic. Alături de celelalte universităţi din 
Uniunea Universităţilor Clujene, se intenţionează crearea unui spaţiu al cercetării ştiinţifice şi 
al transferului de cunoştinţe şi tehnologii către firmele din zonă, respectiv de susţinere a 
iniţiativelor de tip spin off şi start up. 

 
Reţeaua Enterprise Europe Network - EEN 
Scopul reţelei Enterprise Europe Network este de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii 

să îşi dezvolte potenţialul de inovare şi să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei 
Europene. Lansată în februarie 2008, această iniţiativă a Comisiei Europene oferă 
antreprenorilor un serviciu de tip “ghişeu unic” la care să poată solicita consiliere şi să 
beneficieze de o gamă vastă de servicii de susţinere a afacerilor, uşor accesibile. Având 
aproape 600 de puncte de contact şi 3000 de angajaţi cu experienţă, EEN este cea mai largă 
reţea din Europa care oferă servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderi.  

În România activează patru consorţii în cadrul reţelei EEN, cel în care UTCN este 
parteneră a implementat proiectul BISNet Transylvania care are ca obiectiv crearea şi 
dezvoltarea reţelei suport pentru afaceri şi inovare EEN în regiunile de dezvoltare Nord-Vest 
şi Centru. Prin intermediul BISNet, firmele din Transilvania pot găsi susţinere în 
implementarea unei invenţii brevetate sau pot găsi oameni de afaceri şi cercetători din 
România şi din întreaga Europă în căutare de soluţii şi parteneri. Cu sute de profile de 
companii noi adăugate în fiecare săptămână, această bază de date este una dintre cele mai 
mari şi dinamice din lume, având mai mult de 13.000 de profiluri.   

În anul 2013, 275 companii contactate de UTCN şi-au exprimat interesul de a apela la 
serviciile reţelei Enterprise Europe Network. Dintre aceste firme, 62 au fost vizitate iar 20 
sunt promovate în baza de date a reţelei Enterprise Europe Network prin Profilul de 
Cooperare Comercială sau Tehnologică creat pentru acestea. În urma promovării acestor 
profiluri în cele peste 50 de ţări în care reţeaua EEN este reprezentată, s-au primit 165 
expresii de interes de colaborare cu firmele româneşti. De asemenea, pentru clienţii reţelei 
Enterprise Europe Network din zona Transilvania au fost transmise 128 expresii de interes 
de colaborare cu diverse companii din reţeaua Enterprise Europe Network. Ca urmare a 
acestor expresii de interes au fost semnate 15 parteneriate de afaceri. La întâlnirile de 
training şi consultanţă organizate în UTCN au participat 69 de firme din regiune. 

 
Reţeaua European Regions of Research and Innovation Network – ERRIN   
Reţeaua ERRIN este o organizaţie non-profit fondată, în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă în Regatul Belgiei, prin asocierea liberă a peste 70 de regiuni europene şi a 
birourilor acestora de reprezentare la Bruxelles. ERRIN funcţionează la Bruxelles începând 
cu ianuarie 2007.  

Prin reţeaua ERRIN se promovează schimburile de experienţă, acţiunile comune şi 
fundamentarea de parteneriate între membrii săi, în 7 domenii specifice: biotehnologie, 
energie, sănătate, inovaţie şi finanţări, ITC, spaţiu şi transport. Scopul reţelei ERRIN este 
realizarea unui set de iniţiative bazate pe inovaţie şi cercetare, menite să susţină dezvoltarea 
regională durabilă a Europei prin: Accesibilizarea informaţiilor şi cunoştinţelor la nivelul 
Uniunii Europene; Realizarea de schimburi inter-regionale; Formarea şi dezvoltarea unor 
buni practicanţi în domeniile de interes ale reţelei; Implicarea în procesul de luare a deciziilor 
la nivel European; Networking. Reţeaua ERRIN oferă membrilor săi o gamă largă de 
activităţi şi instrumente de lucru, necesare atingerii obiectivelor de dezvoltare regională 
durabilă, printre care: organizarea de întâlniri tematice, ateliere de lucru, târguri de proiecte, 
mese rotunde; furnizarea unei platforme de comunicare, directă sau mediată, între membrii 
reţelei; informarea permanentă a membrilor cu privire la oportunităţi de finanţare, solicitări de 
parteneri, decizii sau politici ale Uniunii Europene în domenii de interes; furnizarea unui 
cadru reprezentativ pentru acţiuni de lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene.  

UTCN este unul dintre membrii fondatori ai reţelei ERRIN din Regiunea de dezvoltare 
N-V, fondată în 2013, împreună cu: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
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din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou, IPA SA Sucursala Cluj, Datronix Computer SRL, 
Tedelco SRL, Technosam SRL Satu Mare, MPL Engineering SRL Satu Mare, TechnoCAD 
SA Baia Mare, Debitare SRL Baia Mare, Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, Asociaţia 
Pro Ortopedia Zalău, Asociaţia economică româno-germană pentru regiunea Satu Mare.  

 
Centrul Danube Innovation and Technology Transfer - DTC 
DTC este unul din cele 4 centre pilot deschise la iniţiativa Steinbeis în cadrul unui 

proiect finanţat de Guvernul landului Baden-Württemberg adresat ţărilor din Regiunea 
Dunăreană. Obiectivele pe care şi le propune DTC vizează dezvoltarea regională inteligentă 
a Regiunii Dunărene prin facilitarea şi stimularea inovării şi a transferului tehnologic şi 
adaptarea capabilităţilor de Cercetare – Dezvoltare – Inovare din structurile specializate de 
cercetare cu aşteptările mediului economic în cadrul unei reţele dezvoltate la nivel 
internaţional. 

Activităţile DTC derulate în 2013 şi propuse spre implementare în continuare sunt 
focalizate pe organizare internă şi integrarea în cadrul reţelei, training intern, identificarea 
potenţialului de inovare din regiune, dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic, identificarea 
surselor de finanţare. Pentru dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic, DTC organizează 
evenimente pentru schimbul de idei şi networking, oferă consultanţă, training şi asistenţă, 
pune în relaţie capacitatea de inovare cu nevoile din piaţă, identifică surse de finanţare şi 
pregăteşte propuneri de proiecte, propune soluţii de protecţie intelectuală, încurajează 
formarea de clustere şi poli de competitivitate, asigură suport pentru diferite industrii cum ar fi 
IT sau producția de mobilier şi dezvoltă şi publică cunoştințele acumulate în domeniu.        

 
Consiliul de Cooperare Româno - German pentru Tehnologie şi Afaceri 

Siebenburgen / Transilvania a fost creat în 2013 la iniţiativa UTCN, alături de Camera de 
Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Guehring oHG. Germania, Clubul  Oamenilor de 
Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord, Asociaţia Economică Germano - 
Română a regiunii Satu – Mare. Dintre obiectivele Consiliului: Promovarea cooperării între 
educaţie şi cercetare, respectiv mediul industrial şi de afaceri german; Organizarea de 
manifestări şi acţiuni comune de promovare a mediului universitar şi a celui de afaceri 
german în Transilvania, dar şi în alte regiuni; Realizarea de informări reciproce şi stabilirea 
de poziţii comune în problemele specifice de cooperare; Stabilirea de relaţii internaţionale cu 
alte firme interesate; Crearea și dezvoltarea de programe de studiu trans și interdisciplinare, 
prin cooperare universitate – mediu de afaceri; Susţinerea si dezvoltarea învăţământului 
profesional tehnic, adaptat la nevoile firmelor; Susţinerea, în comun, a unor spații pentru 
învățământ, cercetare și de promovare a Consiliului, în municipiul Cluj-Napoca şi în alte 
zone; Susţinerea studenţilor vorbitori de limba germană prin burse private, stagii de practică, 
proiecte de diplomă etc.; Iniţierea şi susţinerea desfăşurării în liceele de specialitate a unor 
programe pentru modernizarea şi dezvoltarea învăţământului profesional tehnic, după 
modelul german, inclusiv cu sprijinul autorităţilor germane; Programe pentru pregătirea unei 
forţe de muncă calificate în construcţii, prelucrări mecanice, sudură, electronică, IT etc. prin 
colaborarea între învăţământ şi firmele interesate; Colaborarea cu specialişti din firme de 
recrutare a forţei de muncă pentru a asigura un traseu profesional optim: elev – specialist – 
student - angajat în firma germană; În conformitate cu solicitările pieţei muncii, găsirea unor 
forme de instruire mai flexibile şi direct adaptate nevoilor firmelor (ex. învăţământ dual după 
modelul german al Berufsakademie); Implicarea activă a tuturor partenerilor în organizarea şi 
desfăşurarea la Cluj-Napoca a Herbst Fest der Deutschen Wirtschaft - Festivalul de Toamnă 
al Economiei Germane; Colaborarea cu autorităţile locale şi centrale din România şi 
Germania pentru dezvoltarea învăţământului în limba germană, atât în licee, cât şi în 
universităţi, ca o pepiniera a viitoarei resurse umane. 

 
Deutsche Bahn Netze a continuat colaborarea cu Facultatea de Construcţii şi 

Facultatea de Inginerie Electrică în vederea oferirii de internships pentru studenţi şi şi-a 
exprimat dorinţa de a dezvolta noi forme de colaborare cu cele două facultăţi. 
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Concursuri şi competiţii sponsorizate de companii  
În UTCN sunt organizate frecvent concursuri şi competiţii sponsorizate de companii 

sau de clustere cu sprijinul organizaţiilor studențeşti active în UTCN. Câteva companii s-au 
remarcat prin continuitatea acestor forme de colaborare cu UTCN: Tenaris, Diligent, Texas 
Instruments, Electrolux. 

În anul 2013 a continuat inițiativa de organizare de interships ale cadrelor didactice 
din UTCN în firme industriale reprezentative. Proiectul a început cu Emerson Cluj-Napoca, 
iar în cursul anului 2013 au participat două cadre didactice tinere de la Facultatea de 
Mecanică, pe proiecte propuse de partenerii industriali. În urma răspunsului pozitiv și al altor 
companii mari din regiune, se dorește extinderea inițiativei cu lărgirea zonei de recrutare a 
candidaților. 

 
Realizări semnificative ale facultăților (extras din rapoartele decanilor) 
Facultatea de Automatică și Calculatoare a continuat colaborarea foarte strânsă cu 

firmele din domeniul ITC, dintre care unele sunt membre ale Cluj IT Cluster, precum și cu 
firme care utilizează larg automatizările industriale. Pe lângă stagiile de practică ale 
studenților, aceste colaborări au ca efect multiple proiecte de cercetare – dezvoltare. De 
asemenea, în anul 2013 a fost semnat un contract cu Electrolux Italia pentru diseminare de 
informații în domeniul sistemelor inteligente. 

Facultatea de Construcții a sărbătorit, în 7-10 noiembrie 2013, 60 de ani de existență, 
ocazie cu care a organizat o conferinţă internaţională la care au fost peste 300 de 
participanți, un mare număr dintre aceștia fiind reprezentanți ai industriei. Pe lângă 
contactele periodice cu antreprenorii de pe piaţa construcţiilor menite a identifica zonele 
comune de interes (practică, angajări, cercetare etc.), Facultatea de Construcţii a încheiat 
contracte de parteneriat cu firmele din domeniu care au avut lucrări de construcţii 
semnificative în vara anului 2013, cum sunt: ACI Cluj, TCI Cluj, CANION, Grup 4 Instalaţii, 
Total Quality, INCERC şi altele. Deutsche Bahn Netze Germania (Concernul căilor ferate din 
Germania) a continuat  Programul de burse acordat studenților şi oferta de angajare pentru 
absolvenții Facultăților de Construcții și Inginerie Electrică. 

Facultatea de Construcții de Mașini a avut în anul 2013 o activitate deosebit de 
bogată în ceea ce privește relaționarea cu mediul industrial. Astfel, a fost realizată o mapare 
a firmelor din Transilvania rezultând contacte ale facultăţii cu peste 60 firme naţionale şi 
internaționale. S-au derulat colaborari eficiente cu SC Dacia Renault, unde un grup mare de 
studenţi au efectuat o vizită de studii pe platforma Mioveni în noiembrie 2013. Astfel de vizite 
de studii cu studenţii s-au efectuat şi la SC Start Transmission Cugir, SC Brandl Sibiu, SC 
Plastor Oradea, SC Sinterom SA Cluj, SC Napomar SA Cluj, SC Tehnomat SA Cluj, s.a. 
Este de remarcat, de asemenea, parteneriatul pentru practica studenților de la specializarea 
TCM în limba germană cu firme mari din Germania cum sunt Festool și Guehring. Pe lângă 
colaborările vechi cu firme consacrate din zonă, au fost dezvoltate recent noi colaborări cu 
firmele Eckerle, Emerson, SC Hanna Instruments, SC Uptronic, etc. În vederea unei pregătiri 
mai eficiente a studenților specializării IEI, au fost organizate întâlniri manageri – studenţi - 
cadre didactice și vizite de studiu/stagii de practică la firme cum sunt: Emerson, Leoni 
Bistriţa, Alfasoft Cluj, Transart Cluj, Systec Cluj, Unio Satu-Mare, etc. 

Cu scopul eficientizării relației dintre cadre didactice și studenți cu firmele de profil, 
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a înființat ORIPS (Oficiul 
pentru relaţia cu industria şi practica studenţilor - http://www.bel.utcluj.ro/practica/). Au fost 
organizate stagii de practică și internship pentru studenți la companii locale, regionale, 
naționale și internaționale, au fost dotate laboratoare, dezvoltate cursuri pentru studenți de 
către specialiști din mediul industrial. De asemenea, au fost acordate burse de studiu pentru 
studenți de către companii. 

Facultatea de Resurse Minerale și Mediu (CUNBM) a încheiat în anul 2013 acorduri 
de parteneriat cu Universal Alloys Corporation SRL Europa,  Weidmuller Interface Romania, 
SC Electrosistem SA Baia Mare, în baza cǎrora s-au dezvoltat relaţii contractuale de 
cercetare şi practicǎ pentru studenţi, precum şi angajarea de absolvenţi. 
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Facultatea de Inginerie (CUNBM) a continuat în condiții foarte bune colaborarea cu 

mediul socio-economic, la nivelul anului 2013 existând protocoale de colaborare cu 
numeroase firme, protocoale ce acoperă activitățile de practică a studenților, informare 
tehnologică și tehnică, etc. 

Facultatea de Inginerie Electrică a încheiat în anul 2013 mai multe acorduri de 
colaborare cu firme industriale: SC Philips România SRL, S. C. Rombat SA Bistriţa, Iproeb 
Bistriţa, Microhidrocentrale Dej, Parcul Industrial ARC Dej, Metallic Plas, Fabrica de Hârtie 
Dej. A continuat colaborările cu Emerson, NextPhase S.A., Energobit, Romatsa,Transgaz, 
FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord, Siemens România. De asemenea, au avut loc 
întâlniri în vederea deschiderii de proiecte comune cu: Electrogrup, Electroglobal, EvoPro, 
Electroplus, Electroalfa, Servelect, ABB. 

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului a organizat întâlniri periodice 
(semestrial) cu manageri, directori şi reprezentanţi ai firmelor din domeniul Ingineriei 
Materialelor şi a Ingineriei Mediului: Sinterom, Naposint, BETAK, Agenţia de Mediu, 
Compania de Apă Someş, etc. Este în curs de organizare a Consiliului Consultativ cu 
Reprezentanți ai Mediului Economic, structură care va ființa pe lângă Consiliul Facultății. S-
au dezvoltat noi colaborări sau au continuat cele de tradiţie cu: Eckerle Automotiove SA Cluj-
Napoca, Sinterom SA  Cluj-Napoca, Guehring, Star Transmission, Bosch Blaj, SC Alba 
Aluminiu SRL Zlatna, Otelinox SA Târgovişte, Electric Fabrication Cluj-Napoca, UAC SA 
Baia Mare, Tenaris Silcotub Zalău, etc. În anul 2013 a început demersurile pentru 
autorizarea unui program de masterat profesional în domeniul sudurii, la solicitarea mediului 
industrial din Bistriţa. 

Facultatea de Instalaţii a fost foarte dinamică în atragerea colaborării mediului 
industrial pentru dezvoltarea bazei materiale necesare procesului didactic şi de cercetare. Şi-
au adus aportul: Compania de Apă Someş, OMS Lighting Slovacia, TA Hydronics Germania, 
Willo Germania, Danfoss Olanda, Purmo Radson Belgia, Herz Austria, Wolf Germania, 
Secpral Pro Instalaţii din Cluj-Napoca, Schneider Electric Franţa, Ensyro Norvegia, Ruk 
Ventilatoren Germania, Shell Germania, Funke Germania, Testo România. 

Facultatea de Mecanică a continuat activitatea de internship a cadrelor didactice la 
firma Emerson Cluj-Napoca. A promovat întâlnirile studenţi – companii (Framag, Tenaris 
Silcotub, Star Transmission, Continental, etc). şi a continuat colaborările tradiţionale cu firme 
mari cum sunt Audi, Dacia Renault, etc. Facultatea de Mecanică participă la proiectul 
„Reshaped Partenerships for Competitiveness and Innovation Potential in Mechanical 
Engineering” (RePCI), http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/RePCI/Front-Page/ 
(Erasmus Multilatelar Project), alaturi de alte universitati şi companii din Europa. Proiectul 
are ca obiectiv dezvoltarea cooperării dintre companii şi universităţi, în vederea creşterii 
competitivităţii companiilor din domeniul ingineriei mecanice, pe plan European. 

 
B. Colaborarea cu administraţia şi cu mediul social din regiune 
UTCN se implică activ în viaţa comunităţii, fie că este vorba despre Cluj-Napoca şi 

judeţul Cluj, despre Baia Mare şi judeţul Maramureş, fie despre centrele unde s-au dezvoltat 
extensii ale universităţii – Alba Iulia, Bistriţa, Zalău, Satu Mare. UTCN este prezentă, prin 
reprezentanți, și se implică activ în asociațiile și comitetele de sprijin și organizare a acțiunilor 
de mare anvergură ale comunității clujene: „Cluj – Capitală Culturală Europeană 2021” și 
„Cluj – Capitală Europeană a Tineretului 2015”, precum şi în proiecte care vizează creşterea 
apetenţei pentru ştiinţă a tinerilor clujeni, cum este Festivalului Științei, organizat de 
Inspectoratul Şcolar Județean Cluj. De asemenea, UTCN se implică activ în proiectarea 
strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Satu Mare, în cadrul proiectului STATUS - 
Agende teritoriale strategice pentru sisteme urbane de tipul oraşelor mici şi mijlocii, finanţat 
prin Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud Est. UTCN participă, prin 
specialiști desemnați, în comisii de specialitate ale Primăriei Cluj-Napoca şi Baia Mare. De 
asemenea, UTCN a acordat un premiu pentru cea mai bună lucrare experimentală la 
Olimpiada Naţională de Fizică desfăşurată în 2013 la Satu Mare. Se doreşte ca aceasta să 
fie o acţiune continuată în fiecare an. 
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Iniţiativa de constituire, la nivelul oraşului şi judeţului Satu Mare, în parteneriat cu 

autorităţile locale şi judeţene, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu mediul industrial, a 
Centrului de Formare Profesională Continuă, demarată în anul 2012, s-a extins la nivelul 
anului 2013 prin iniţierea, de către UTCN, a proiectului Reţea Regională de Centre Integrate 
de Formare Profesională Continuă, cu acoperire în Regiunea de Dezvoltare N-V. La 
solicitarea mediului socio-economic, UTCN, în colaborare cu liceele tehnologice din centrele 
în care este reprezentată (Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău) îşi propune 
să dezvolte o reţea de centre, specializate după specificul necesităţilor locale, care să ofere 
formare sau reconversie profesională pe toate nivelurile de calificare. 

În vederea creşterii influenţei în zona de formare profesională din regiune, UTCN 
deţine din anul 2013 preşedinţia Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială 
PROIS N-V, precum şi o poziţie în Consiliul de Coordonare al Planului Regional de Acţiune 
pentru Învăţământ, Regiunea de Dezvoltare N-V.    

 
Prezenţă activă în viaţa comunităţii încă din 1966, anul înfiinţării, Clubul Cultural al 

universităţii a avut o activitate bogată în anul 2013. A participat la o serie de evenimente 
produse în UTCN împreună cu organizaţiile studenţeşti BEST şi OSUT: TUA- Festivalul de 
Teatru Universitar Amator; ‘’Ritmic de Mai’’; ‘’Zilele Universităţii Tehnice’’; „Galeria folk”; „Poli 
Latino-Party”, Balul bobocilor UTCN, “Colindăm în familie”, etc. De asemenea, a fost activ în 
manifestări de tradiţie în Cluj-Napoca: „Primăvara studenţească”, „Ritmuri studenţeşti”, 
„Serbările transilvane”, „Autumnalia”, „Carnavalul obiceiurilor de iarnă”. Clubul Cultural a 
participat, prin formaţiile de dans, teatru şi umor la 4 festivaluri de artă studenţească din ţară. 
Ansamblul folcloric „Românaşul” a efectuat în 2013 un Turneu artistic la Plock, Polonia, la 
„Vistula  International Folk  Festival”. 

Prin natura preocupărilor academice, unele zone din universitate au o conexiune mai 
strânsă cu administraţia locală, respectiv cu partenerii sociali. Astfel, Centrul pentru 
Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile (CPADDD) care 
funcţionează  în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltării 
Durabile, a gestionat, în parteneriat cu asociaţii profesionale şi agenţii judeţene, în baza 
proiectului POSDRU/92/3.1/S/50933 „Promovarea culturii antreprenoriale”, o serie de 
programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Departamentul de 
Filologie şi Studii Culturale (CUNBM) are o colaborare fructuoasă cu Biblioteca Judeţeana 
Maramureş şi este prezent, prin specialişti recunoscuţi, la festivaluri şi simpozioane 
organizate de instituţii şi fundaţii la nivel judeţean, municipal sau rural. Departamentul de 
Ştiinţe Socioumane, Teologie, Arte este prezent activ în cadrul proiectelor care vizează 
integrarea socială, în comisiile de evaluare şi avizare a proiectelor culturale locale, cât şi în 
expoziţii de artă din ţară şi străinătate. 

 
 

12. RELAŢII INTERNAŢIONALE, IMAGINE ŞI COMUNICARE 
 
12.1 RELAȚII INTERNAȚIONALE 

A. Acţiuni de promovare a universităţii 
În scopul promovării imaginii universităţii, Biroul pentru Relaţii Internaţionale (BRI) are 

o pagină web nouă,  disponibilă în limba română, engleză, franceză şi germană  la adresa 
www.bri.utcluj.ro. În decursul anului 2013 s-a refăcut integral structura acestui site, pentru a 
fi în armonie cu site-ul UTCN. Astfel, au fost refăcute atât bazele de date cât şi partea statică 
a site-ului. În varianta actuală, acesta cuprinde: informaţii privind procedura de admitere a 
studenţilor internaționali UE şi non-UE (oferta educaţională în limbi străine, informaţii privind 
obţinerea scrisorii de acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN, taxele 
aferente studiilor, obţinerea permisului de şedere, obţinerea cazării în căminele studenţeşti 
etc.); informaţii referitoare la programele europene în care UTCN este parteneră; informaţii 
referitoare la oportunităţile oferite pe parte de francofonie; situaţia la zi a acordurilor bilaterale 
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de cooperare inter-universitare şi cu companii naţionale şi/sau internaţionale; informaţii 
privind obţinerea confirmării actelor de studii pentru absolvenţii UTCN care aplică în 
străinătate la companii/instituţii de echivalare a studiilor; situaţia proiectelor internaţionale de 
cooperare educaţionale şi/sau de cercetare raportate la BRI; oportunităţi de cooperare 
internaţională educaţionale şi/sau de cercetare; conferinţe naţionale şi internaţionale 
organizate de către UTCN, alte manifestări ştiinţifice; programe finanțate din fonduri 
europene (Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, etc.). De menţionat este faptul că în 
prezent se lucrează la o aplicaţie online pentru solicitanţii non-EU care îşi depun actele la 
UTCN în vederea obţinerii Acordului de Principiu.  

Pentru vizitele partenerilor industriali, sau a celor din instituţii de învăţământ superior 
şi alte organisme din străinătate, s-a elaborat/up-datat o prezentare a UTCN în format Power 
Point (154 de slide-uri) disponibilă în limbile engleză și franceză, prezentarea fiind 
personalizată pentru fiecare întâlnire în parte.   

Este de menţionat aportul deosebit al Departamentului de Limbi Moderne şi 
Comunicare.   

Tot în scopul promovării imaginii UTCN, BRI, în colaborare cu Departamentul de 
Imagine al UTCN, a editat o broşură de prezentare în limba engleză, special concepută 
pentru studenţii internaționali care doresc să studieze la facultăți din cadrul UTCN şi pentru 
reprezentanții companiilor interesate în demararea unor cooperări cu universitatea. Broșura 
conține informaţii referitoare la oferta educaţională a UTCN din Cluj-Napoca şi Baia Mare, 
testimoniale ale studenţilor români şi internaţionali, informaţii referitoare la procedurile de 
primire la studii a cetăţenilor EU, non-EU, ţările cu care există cooperări internaționale, 
organizaţiile studențești din universitate etc.  

A fost creată pagina de Facebook a BRI, unde sunt postate anunţuri referitoare la 
tipuri de burse şi alte oportunităţi internaţionale pentru studenţi. Momentan pagina IRO 
UTCN este în curs de promovare iar din luna noiembrie până în prezent s-a obţinut un număr 
de 70 de abonaţi la această pagină. 

În perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, s-au semnat la nivel instituțional 10 
acorduri bilaterale de cooperare cu universități din Europa și/sau din statele terțe, majoritatea 
fiind susținute pe domenii specifice prin implicarea în contracte educaționale și de cercetare 
a diferitelor departamente din cadrul universității, sau prin semnarea ulterioară de contracte 
LLP -Erasmus și/sau de doctorate în cotutelă. Momentan, la nivel instituțional sunt valide sau 
sunt în curs de prelungire a validității 97 acorduri  bilaterale cu diferite instituţii de învăţământ 
superior, companii şi/sau alte organisme din străinătate. Cele mai multe sunt din Franţa şi 
Germania, urmate de Ungaria, SUA şi Spania dar, după activitatea susţinută din anii 2012 şi 
2013, şi de China. Oficiul de Relaţii Internaţionale din Baia Mare gestionează şi 3 proiecte 
transfrontaliere cu Ucraina. 

În anul 2013 UTCN a fost vizitată instituţional de reprezentanți din instituţii de 
învăţământ superior şi organisme guvernamentale din străinătate: Ambasada Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei, Ambasada Republicii Irak, Korea Expert Consulting 
Group (Coreea de Sud), AUF, Zhezhiang University of Science and Technology (China), 
Ecole  Nationale Superieure des Mines, (Franţa), Henan Normal University (China), 
Shandong University of Technology (China), Technische Universitat Braunschweig 
(Germania), University of Information Science and Technology Ohrid (Macedonia), St. Louis 
University (SUA), Technische Universität  Stuttgart (Germania) etc. De asemenea, pe lângă 
contactele firmelor internaţionale direct cu facultăţile şi grupurile de cercetare, unele 
companii străine au efectuat vizite instituţionale la UTCN: Emerson SUA, Roxar Norvegia, 
DB Netze Germania, Festool Germania, Guehring Germania, IBM, Thales Franţa.  

În anul 2013 UTCN a primit vizita a aproximativ 47 de reprezentaţi ai unor companii 
sau cadre didactice non- EU la conferinţe sau workshop-uri organizate de facultăţi din cadrul 
UTCN. În acest sens, BRI s-a implicat în monitorizarea aspectelor legate de întocmirea 
invitaţiilor în conformitate cu reglementările legale impuse de MAE şi în dialogul constant cu 
Inspectoratul Român de Imigrări şi ambasadele, în vederea facilitării obţinerii vizelor de 
scurtă durată în timp util.  
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În luna martie 2013 a fost sărbătorită o activitate continuă de 20 de ani a secţiei TCM 
cu predare în limba germană, ocazie cu care reprezentanţi ai Technische Universität  
Stuttgart, dar și ai mediului industrial din Germania, care sprijină consistent acest program de 
studiu, au ţinut să fie prezenţi. 

B. Studenţi internaţionali 
Pe site-ul BRI se actualizează în mod constant informațiile referitoare la procedurile 

de admitere/înmatriculare, în funcție de modificările propuse anual de către Direcția de 
Relaţii Internaționale și Europene (DRIE) din cadrul MEN. Pentru a monitoriza și centraliza în 
mod util și în condițiile legii activitățile cu studenții internaționali, BRI se aliniază cerinţelor 
DGRIE sau CNRED prin actualizarea procedurilor specifice sau emiterea de noi proceduri, 
dintre care: procedura de confirmare a actelor de studii pentru absolvenţii UTCN care doresc 
să îşi echivaleze studiile în străinătate; metodologie privind recunoașterea perioadelor 
efectuate în străinătate (CRID); procedura de înmatriculare pentru cetățenii non-UE care 
aplică pentru studii la facultăți din cadrul UTCN; procedura privind admiterea la studii de 
masterat a etnicilor romani cu domiciliul în străinătate şi cetățeni romani EU-SEE cu acte de 
studii eliberate în afara României; procedura de mobilitate/transfer pentru studenţii "free-
mover"; elaborarea formularisticii în vederea monitorizării implementării procedurilor 
menționate mai sus. 

În timpul anului universitar 2013-2014, pentru integrarea studenţilor internaţionali au 
avut loc o serie de întâlniri de informare. Menţionăm în acest sens sprijinul organizaţiei 
studenţeşti OSUT. De asemenea, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai 
universităţilor partenere, în vederea prezentării ofertei educaţionale şi de cercetare 
studenţilor UTCN. 

Referitor la aplicaţiile pentru studii de licenţă/masterat/doctorat, comparativ cu anul 
2012-2013 se constată o creştere a numărului de studenţi internaţionali a căror şcolarizare 
este subvenţionată de către MEN în baza acordurilor bilaterale între ţări (ex: Republica 
Moldova, Albania, Ucraina, Serbia).  

Pentru anul universitar 2013-2014 s-au primit 34 aplicaţii din afara UE pentru studii la 
facultăţi din cadrul UTCN comparativ cu anul universitar 2012-2013 când au aplicat 14 
solicitanţi din afara spaţiului EU, pe cont propriu valutar. 

Comparativ cu anul universitar 2012-2013, când au fost raportaţi 209 studenţi 
internaţionali, în anul universitar 2013-2014 la facultăţi din cadrul UTCN studiază 247 de 
studenţi internaţionali, la specializări cu predare în limbi străine sau la specializări oferite în 
limba română, în urma absolvirii anului pregătitor de limba română. Se prezintă mai jos 
distribuţia acestora pe facultăţi în funcţie de tipurile de finanţare: 

 Studenţi bursieri ai statului român, cu bursă din Republica Moldova, Ucraina, 
Albania, Bulgaria, China: la facultăţi din cadrul UTCN sunt în evidenţă 31 studenţi 
care studiază cu bursă, în comparaţie cu anul 2012-2013, când au fost raportaţi 
78 studenți internaţionali încadraţi la bursă; 

 Studenţi bursieri ai statului român (ca statut), fără taxă şi fără bursă (regim 
financiar) (Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria) sunt raportaţi 187 studenţi 
pentru 2013-2014 bursieri ai statului român (ca statut), comparativ cu anul 
universitar 2012-2013, când au fost raportaţi 129 de studenţi; 

 Studenţi internaţionali care studiază în regim de taxă în lei (Republica Moldova, 
Ucraina, Algeria, Grecia, Irak, Grecia şi Spania) - în anul universitar 2013-2014 
sunt raportaţi 38 de studenţi comparativ cu 2012-2013, an în care s-au raportat 24 
de studenţi. 

 Studenţi internaţionali care studiază în regim de taxă în valută (Maroc, SUA, 
Egipt, Mauritius, Iordania, Liban, Palestina, Algeria, Canada): 17 studenţi raportaţi 
în anul universitar 2013-2014 comparativ cu 11 raportaţi în anul universitar 2012-
2013. 
 

Începând cu anul universitar 2013-2014, UTCN organizează anul pregătitor de limba 
română pentru solicitanţii care doresc să îşi continue studiile ulterior la diferite specializări 
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oferite de UTCN sau alte universităţi. În acest sens menţionăm faptul că majoritatea 
studenților optează pentru continuarea studiilor pe domeniul arhitectură, însă există şi 
aplicaţii pentru construcţii de maşini. Pentru anul curent s-au primit 31 de aplicaţii, din care  
sunt în evidenţele finale 7 studenţi participanţi la acest program. Acest început va fi continuat 
cu un număr mai mare de studenţi în anii viitori. 

 

C. Burse şi alte oportunităţi educaţionale gestionate prin BRI 
Programul VULCANUS în Japonia, inițiat de către EU-Japan Centre for Industrial 

Cooperation, Comisia Europeană. Astfel, din cele aproximativ 900 de aplicații din toată 
Europa trimise spre evaluare la comisia de la Bruxelles, pentru anul universitar 2013-2014 
au aplicat 10 studenţi ai UTCN iar pentru anul universitar 2014-2015 au aplicat 5 studenţi.  

Programul de burse Balassi - au beneficiat de mobilități la Universitatea de 
Tehnologie și Economie din Budapesta 19 studenți de la Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism, Facultatea de Construcții și Facultatea de Instalații.   

Programul Erasmus Mundus-EM2STEM - în anul 2013 au fost primiţi la studii  3 
doctoranzi din Serbia pe domeniile electric, mecanic și ingineria mediului.  

D. Activităţi derulate pe linia francofoniei 
Filiera francofonă « Traitement du signal et des images» a continuat să ființeze în 

cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Numărul 
studenților care au studiat în 2013 la acest master este de 21. Trei dintre aceștia au 
beneficiat de acordul de dublă diplomă semnat între UTCN și Universitatea Bordeaux 1 și și-
au susținut dizertațiile în fața unor comisii mixte româno-franceze în luna septembrie 2013.  

Conferințe și seminarii organizate pe linia francofoniei 
Pentru promovarea ofertei educaționale și pentru a facilita inserția pe piața muncii a 

absolvenților universității, au fost intensificate contactele dintre BRI și partenerii francofoni 
din Cluj-Napoca - Institutul Francez și Clubul Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca (CFAC).  

În luna aprilie 2013, a fost organizat un seminar pentru studenții Facultății de 
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Seminarul a fost animat de către 
Pierre Pichot, reprezentant al unei firme, membru activ în CFAC.  

Punctul de acces la informație (PAI) 
BRI a coordonat în perioada de raportare reînnoirea convenției referitoare la existența 

acestei resurse de documentare în cadrul UTCN. Parteneriatul cu AUF a fost extins în luna 
aprilie 2013 pentru o durată de patru ani. Acțiunile derulate până la sfârșitul anului au vizat 
identificarea bazelor de date ce pot fi accesate prin intermediul calculatorului aflat în sala de 
reviste a Bibliotecii UTCN, instalarea și configurarea unui nou calculator, desemnarea și 
instruirea unui bibliotecar documentarist pentru punctul de acces. Bazele de date care vor 
putea accesate prin punctul de acces au fost stabilite prin consultări cu reprezentanții BRI din 
facultăți: http://www.universalis-edu.com/, http://www.refdoc.fr, 
http://www.harmatheque.com/, http://www.techniques-ingenieur.fr/, http://www.frantext.fr/ , 
http://www.scholarvox.com/, http://www.frantext.fr/. 

Programul “Eugen Ionescu” 
Biroul de Relații Internaționale a coordonat și în acest an participarea UTCN la acest 

program finanțat și gestionat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și implementat de 
Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). Temele de cercetare postdoctorală au fost 
stabilite prin consultarea tuturor facultăților și transmise MAE și AUF în luna aprilie 2013. 
Apelul la candidaturi a fost lansat în luna septembrie 2013 iar UTCN a primit 20 de aplicații, 8 
fiind declarate eligibile. Din păcate, dosarele de candidatură depuse de candidații eligibili nu 
au fost selecționate de către AUF pentru finanțare. 

Materiale realizate pentru promovarea ofertei educaționale și a imaginii UTCN în 
spațiul francofon 

Echipa BRI a coordonat realizarea unor materiale publicitare pentru promovarea 
ofertei educaționale a UTCN precum și a imaginii UTCN în spațiul francofon: pliant de 
prezentare a masteratului francofon al UTCN, distribuit prin intermediul partenerilor de la 
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AUF, Institut Francais și prin intermediul paginii de web, Facebook şi al organizaţiilor 
studenţeşti; inserție vizuală pentru anuarul AUF 2014, realizată cu sprijinul Departamentului 
de Imagine și Relații Publice; fişe de prezentare a programelor de studii în limba franceză ale 
UTCN pentru catalogul programelor de studii AUF. 

Proiectul de guvernanță universitară “Renforcement de l’expérience 
internationale individuelle comme levier de la politique globale de l’université” 

Proiectul a fost redactat de o echipă a BRI și a fost depus în luna septembrie 2013 la 
AUF. Principalele obiective vizate prin proiect sunt legate de problematica internaționalizării 
ofertei academice a universității, a serviciilor precum și elaborarea unei strategii durabile de 
internaționalizare. Bugetul aprobat al proiectului coordonat de UTCN este de 25.000 Euro. 

 

E. Reţele CEEPUS 

În anul 2013, Facultatea Construcţii de Maşini este implicată inclusiv la nivel de 
coordonare în 6 astfel de reţele iar Facultatea de Inginerie în una, totalizând 11 universităţi 
din străinătate, dintre care: TU Wien Austria, Miskolc University Ungaria, Nyiregyhaza 
University Ungaria, Bratislava University Slovacia etc. 

În perioada 23 – 26 octombrie 2013, UTCN, prin CUNBM, Facultatea de Inginerie, a 
găzduit prima întâlnire a experţilor din cadrul programului CEEPUS (Central European 
Exchanges Program for Universitary Studies). Au participat experți din 14 țări din Europa 
Centrală, secretarul general al programului, doamna Elisabeth Sorantin, precum şi 
responsabilul CEEPUS pentru România. Într-o scrisoare adresată Ministrului Delegat pentru 
Învăţământul Superior şi Cercetare, d-na Sorantin a apreciat ca absolut perfectă organizarea 
gazdelor (Prof.Dr.Ing. Nicolae Ungureanu). 

 
12.2 ACTIVITĂŢILE BIROULUI PROGRAME COMUNITARE 
Pentru anul universitar 2012-2013 au existat peste 250 acorduri bilaterale Erasmus 

cu peste 130 de universităţi/colegii europene, cu majoritatea realizându-se schimburi de 
studenţi/personal. Prin efortul cadrelor didactice implicate, mai ales al coordonatorilor LLP 
locali, la nivelul facultăţilor din Centrul Universitar Cluj şi Baia Mare, au fost selectaţi pentru 
mobilităţi SM şi SP studenţi de la toate nivelurile de pregătire (F, S, T), realizându-se un 
număr de 94 mobilităţi SMS şi un număr de 490,50 luni mobilitate SMS, un număr de 4 
mobilităţi SMS combinate (cu un număr de luni de 28), respectiv 77 mobilităţi SMP însumând 
296 luni mobilitate. Cu un total de 175 mobilităţi studenţeşti şi peste 800 luni mobilitate 
studenţească, UTCN a urcat în topul primelor cinci universităţi ca absorbţie de fonduri 
Erasmus. 

Procesul de selecţie s-a derulat din timp (lunile aprilie-mai ale anului universitar 
precedent), secondat de o selecţie suplimentară în luna octombrie. Alegerea studenţilor s-a 
bazat pe performanţele lor, grad de cunoaştere a limbii străine, posibilităţi reale de echivalare 
a studiilor, precum şi pe interesul real acordat programului. 

Referitor la mobilităţile cadrelor didactice (STA-predare şi STT-formare), s-au 
înregistrat un număr de 26 mobilităţi STA însumând 158 zile de predare şi un număr de 15 
mobilităţi STT cu 96 zile de formare. Se constată pentru fiecare centru universitar o uşoară 
descreştere a numărului de zile de mobilitate personal, dată de diminuarea bugetului alocat. 
S-a încercat încurajarea personalului de predare tânăr, care prin aceste vizite să poată pune 
bazele unor acorduri viitoare, pe domeniile de cercetare de interes. De asemenea, s-au 
realizat mobilităţi pentru personalul administrativ.  

Acţiunile de popularizare a obiectivelor programelor educaţionale europene au 
continuat şi în acest an, prin intermediul Punctului de Informare Erasmus din clădirea 
Observator şi a Punctului de Informare din sala Biroului pentru Programe Comunitare 
(clădirea Rectoratului), dar şi prin folosirea panourilor de la secretariatele fiecărei facultăţi, 
unde au fost afişate principalele informaţii şi termene pentru acţiunile Erasmus, respectiv prin 
pagina de web a Biroului de Programe Comunitare: http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus.php .  

Ca dificultăţi întâmpinate în derularea acţiunilor de mobilitate se pot aminti: întârzieri 
în angajarea mobilităţilor, cauzate fie de birocraţia din unele universităţi gazdă, fie de 
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greutăţile ivite local în acţiunea de echivalare a cursurilor, datorită unor cadre didactice care 
nu erau de acord cu alegerile curriculare făcute; implementarea termenilor tratatului Bologna 
aduce anumite dificultăţi în realizarea de proiecte de diplomă în cadrul colectivelor de 
cercetare/industriale din afară, dar o mai mare flexibilitate în recunoaşterea creditelor 
obţinute de student ar face posibilă acordarea de granturi hibride (mobilitate studiu urmată 
de mobilitate plasament); lipsa candidaţilor studenţi pentru universităţi din anumite zone 
europene, ceea ce a făcut ca ponderea universităţilor din vestul Europei să fie dominantă şi 
să nu se realizeze cooperarea aşteptată cu universităţi din centrul - sud-estul continentului; 
incompatibilitatea sistemului ECTS practicat încă parţial în UTCN cu cel aferent programelor 
curente de studii pe trei cicluri de învăţământ tehnic din facultăţile de inginerie ale 
majorităţilor universităţilor europene; dificultatea prestării într-o mobilitate STA de scurtă 
durată (5 zile) a unui număr de 8 ore de predare curs integrat în conţinutul programei de 
studiu de la universitatea gazdă. 

Prin Contractul Financiar Erasmus încheiat cu ANPCDEFP Bucureşti, UTCN i s-a 
alocat un cuantum total al granturilor de mobilitate Erasmus după cum urmează: grant SMS 
(mobilităţi studenţi –studii) 278.484 euro; grant SMP (mobilităţi plasamente – plasamente) 
206.806 euro; grant STA (mobilităţi personal didactic) 16.181 euro; grant STT (mobilităţi de 
formare personal didactic şi/sau nedidactic) 9.196 euro. Aceste fonduri au fost absorbite 
integral.  

Respectând suma minimă lunară acordată pentru mobilitate SMS de 350 euro şi a 
celei SMP de 400 euro, grantul mediu Erasmus per lună-student efectiv realizat a fost de 
aproximativ 570 euro pentru mobilitate de studiu şi respectiv 585 euro pentru plasament, 
nefiind necesare surse complementare de finanţare, cu excepţia surselor proprii de 
cofinanţare ale studenţilor. 

La întocmirea Contractelor financiare individuale între UTCN şi fiecare student 
Erasmus s-a respectat procedura de contractare impusă de Agenţie. Plata grantului s-a 
efectuat de către Administratorul financiar al Programului Erasmus, prin Serviciul Financiar - 
Contabil al Universităţii, sub supravegherea Referentului programului. Ea s-a efectuat în 
două tranşe: un avans la plecare de minim 80% din suma contractată şi restul la întoarcerea 
din mobilitate, după ce studentul făcea dovada şederii şi a rezultatelor. 

Şi în anul 2012-2013 domeniile de studiu mai slab reprezentate au fost 521 şi 525, iar 
destinaţiile din UE subreprezentate faţă de planificări au fost ţările saxone şi cele central şi 
est europene. 

Selecţia studenţilor din Universitate s-a desfăşurat descentralizat, la nivel de 
departamente sau facultăţi, în perioada aprilie-mai 2012, pe baza criteriilor de eligibilitate şi 
selecţie stabilite de ANPCDEFP. În unele cazuri, din motive obiective, procedura de selecţie 
a fost reluată în luna octombrie 2012, dar aceasta nu a afectat procesul. Toate şedinţele de 
selecţie s-au finalizat prin întocmirea de procese verbale semnate de membrii Comisiei de 
selecţie. Pentru fiecare student Erasmus selecţionat s-a realizat un dosar cu documentele 
necesare la plecare, în timpul şi la întoarcerea din mobilitate. Nu au existat probleme 
deosebite, iar transparenţa a fost asigurată. Procentual, numărul de studente Erasmus este 
comparabil cu cel al studenţilor Erasmus, dându-se şanse egale fiecărui student care 
îndeplinea condiţiile pentru obţinerea grantului. 

Nu a fost necesar un proces de selecţie pentru mobilităţile TS, granturile fiind 
acordate direct (la nivel de facultate) acelor cadre didactice nominalizate în acordurile 
existente, care au putut eventual combina mobilitatea TS cu una de monitorizare şi evaluare 
a studenţilor Erasmus aflaţi la universitatea vizitată (au primit o sumă modică din fond OM), 
fie au dispus de surse complementare de cofinanţare. A rezultat un număr de 26 fluxuri TS 
outgoing, şi un grant mediu per flux de aproximativ 610 euro, respectiv un număr de 15 
fluxuri ST şi un grant mediu de 660 euro. Pentru persoanele plecate la training s-a avut în 
vedere stimularea cadrelor didactice tinere, a personalului administrativ şi tehnic, care prin 
activitatea lor deservesc obiectivele programului. 

Pregătirea, coordonarea şi monitorizarea mobilităţilor Erasmus din cadrul UTCN s-au 
realizat atât la nivel descentralizat (departamente, facultăţi), cât şi la nivel centralizat, în 
cadrul Biroului pentru Programe Comunitare. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor 
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înregistrate de studenţi la universitatea gazdă s-au efectuat de către comisiile de echivalare, 
în colaborare cu secretariatele. Pentru mobilităţile TS / ST, fluxurile au fost gestionate la nivel 
descentralizat, dar evaluarea şi în general controlul lor a fost asigurat şi de către BPC.  

Privind mobilităţile incoming, a avut loc o creştere semnificativa a numărului de 
mobilităţi de studiu (39 mobilităţi însumând 234 luni), o buna prezenţă pentru mobilităţi de 
plasament (10 mobilităţi însumând 39 luni) şi pentru mobilităţile academice de predare (10 
vizite însumând 61 zile), dar ar fi fost utilă o creştere a mobilităţilor de formare (4 vizite 
însumând 24 zile). Raportul dintre mobilităţile incoming şi cele outgoing este de aproape 1 la 
3, acceptabil pentru o universitate tehnică. 

O altă componentă de interes a fost pregătirea pentru implementarea acţiunilor din 
cadrul programului Erasmus+ şi a pregătirii de proiecte educaţionale în cadrul cooperării cu 
ţările SEE. 

 
12.3 PROMOVARE ȘI COMUNICARE 

Departamentul Imagine şi Relaţii Publice al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
(DIRP) are ca scop crearea şi menţinerea unei imagini publice pozitive, consolidarea 
identităţii instituţionale, servind drept intermediar între universitate şi alte organizaţii. 

La nivelul anului 2013, obiectivele departamentului au fost: Adoptarea unei strategii 
de promovare a identităţii, valorilor şi culturii organizaţiei, ca parte permanentă a planului 
strategic pe termen lung; Consolidarea relaţiilor cu presa în vederea proiectării unei imagini 
coerente, stabile, de universitate cu ţinută academică; Proiectarea şi realizarea site-ului web 
al universităţii şi al facultăţilor; Lansarea şi perfecţionarea reţelelor social media; 
Completarea manualului de identitate vizuală; Informarea intrainstituţională, crearea şi 
dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele universităţii.  

DIRP a realizat următoarele acţiuni pe axa Media şi Relaţii Publice: A asigurat 
comunicarea eficientă şi corectă a informaţiilor despre universitate în mediul exterior 
acesteia; A dezvoltat o  relaţie constantă cu presa, prin furnizarea de informaţii publice de 
interes mediatic şi invitaţii la evenimentele importante din viaţa universităţii; A organizat 
conferinţe de presă instituţionale legate de proiectele desfăşurate în universitate şi 
evenimentele studenţeşti; A realizat redactarea comunicatelor şi informaţiilor de presă, 
asigurând totodată şi difuzarea acestora către mass – media; A monitorizat zilnic presa 
scrisă şi a informat conducerea universităţii despre apariţiile în presă ce fac referire la 
evenimente legate de viaţa ştiinţifică, academică, la implicarea universităţii în viaţa 
comunităţii sau/şi la persoane ce au activat sau activează în instituţie; A ghidat jurnaliştii 
către experţii instituţionali în conformitate cu subiectul solicitărilor; A consiliat membrii 
comunităţii academice universitare în relaţia cu presa; A răspuns solicitărilor exterioare prin 
informaţii conform Legii nr.544 privind accesul liber la informaţiile de interes public; A susţinut 
cu fotografie evenimentele care au avut loc în universitate şi a asigurat continuitatea arhivei 
UTCN; A conceput şi centralizat informaţiile pentru conţinutul si reproiectarea site-ului 
universităţii; A conceput mesajele aniversare, de felicitare sau ocazii speciale în care 
universitatea a fost implicată; A creat o bază de date cu colaboratorii universităţii, firme, 
universităţi din ţară şi din străinătate, ambasade, autorităţi locale şi autorităţi extensii; A 
asigurat corespondenţa spre 650 destinaţii în ţară şi în străinătate cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 

Activitățile de comunicare media au condus la o creştere  a imaginii universităţii prin 
menţinerea unei vizibilităţii constante, măsurabile prin numărul apariţiilor în tot ceea ce 
reprezintă mass media, calitatea feed-back-ului şi creşterea  interesului publicului pentru 
ceea ce reprezintă universitatea. 

Cantitativ: 79 comunicate de presă; 38 solicitări presă în baza Legii 544; 68 articole 
în presă; 11 apariţii radio; 5 apariţii TV; 35 evenimente şi manifestări ştiinţifice; 2500 
fotografii. 

În ceea ce priveşte axa Design şi Identitate Vizuală, au fost realizate: Actualizarea 
Manualului de Identitate astfel încât să reglementeze din punctul de vedere al imaginii toate 
formele de comunicare oficială în interiorul universităţii şi către mediul exterior acesteia; A 
fost conceput şi realizat grafic conţinutul informaţiilor însoţitoare pentru materialele de 
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promovare ale universităţii şi a fost acordată asistenţă structurilor componente ale 
universităţii (facultăţi, departamente etc.); Consilierea membrilor comunităţii universitare în 
aplicarea principiilor de respectare şi de utilizare a elementelor de identitate; Au fost realizate 
broşurile de prezentare a universităţii, fluturaşii de prezentare ai ofertei educaţionale la 
nivelul facultăţilor, machetele pentru plachete, medalii, diplome pentru acţiunile de 
reprezentare ale universităţii; A fost realizată grafica şi conţinutul materialelor pentru anul 
2014; Designul pentru coperţi de carte (UTPress); Au fost editate cărţi de vizită pentru 
personalul universităţii, inscripţii de identificare a unor săli, etc.  

Cantitativ: 305 diplome destinaţii diverse, 11 Diplome DHC, 11 plachete aniversare 
 
Reproiectarea, realizarea şi administrarea site-ului a fost una dintre activităţile 

cele mai importante ale DIRP în anul 2013. Astfel, a fost reproiectat în întregime site-ul 
universităţii, atât în varianta română, www.utcluj.ro, cât şi în engleză, www.utcluj.ro/en. De 
asemenea, au fost reproiectate în întregime site-urile Senatului - www.utcluj.ro/senat, Şcolii 
Doctorale - www.utcluj.ro/scoala-doctorala, Platformei de înregistrare a lucrărilor de doctorat 
- http://doctorat.utcluj.ro, Admiterii - www.utcluj.ro/admitere, precum şi ale unor departamente 
ale universităţii: Departamentul de Imagine si Relaţii Publice - www.utcluj.ro/dirp; Oficiul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră - www.utcluj.ro/ococ; Biblioteca, Editura, Librarie, Arhiva, 
Tipografie - http://biblioteca.utcluj.ro;  Departamentul de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic - www.utcluj.ro/dpps;  Achiziţii - www.utcluj.ro/achizitii. De asemenea, s-au 
actualizat permanent informaţiile din întreaga hartă a site-ului. 

Au fost reproiectate în întregime site-urile facultăţilor universităţii, administrarea 
acestora devenind facilă pentru persoanele delegate din fiecare facultate: Facultatea de 
Arhitectură şi Urbanism - http://fau.utcluj.ro; Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 
http://ac.beta.utcluj.ro; Facultatea de Construcţii - http://constructii.beta.utcluj.ro; Facultatea 
de Construcţii de Maşini - http://cm.beta.utcluj.ro; Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei-  http://etti.beta.utcluj.ro; Facultatea de Ingineria Materialelor şi a 
Mediului - http://imm.utcluj.ro; Facultatea de Inginerie Electrică - http://ie.utcluj.ro; Facultatea 
de Instalaţii - http://instalatii.beta.utcluj.ro; Facultatea de Mecanică - http://mecanica.utcluj.ro;  
Facultatea de Inginerie – CUNBM - http://inginerie.utcluj.ro; Facultatea de Litere – CUNBM - 
http://litere.utcluj.ro; Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu - CUNBM - 
http://frmm.utcluj.ro; Facultatea de Ştiinţe – CUNBM - http://stiinte.utcluj.ro. Se asigură 
asistenţa în preluarea administrării site-urilor facultăţilor de către reprezentanţii acestora. 

 
Canalele de socializare - Social Media: În anul 2013 s-a preluat contul Facebook al 

universităţii şi s-a relansat printr-o comunicare online constantă (postări zilnice), astfel încât 
numărul fanilor a crescut în intervalul noiembrie 2013(debut) – ianuarie 2014 de la 3700 la 
6000. Angajarea publicului în vizualizarea şi interacţiunea prin Facebook a ajuns la 2500 
persoane săptămânal şi este în creştere, canalul Facebook devenind un loc de întâlnire prin 
comunicare cu studenţii şi comunitatea. În 2013 s-a lansat canalul Twitter - 
www.twitter.com/utcluj, cu 150 tweets şi 75 followers. Astfel, s-a facilitat ieşirea spre liceele 
clujene şi neclujene în vederea promovării ofertei  de studii şi a serviciilor universităţii. 

  
Organizarea de evenimente: Târgul de oferte educaţionale “Universitaria”, 

manifestare organizată la Expo Transilvania; Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, 
Inovării şi Inventicii “Pro Invent” - organizat în perioada 19 – 22 martie 2013, la care au 
participat 72 de entităţi; În luna iunie a fost organizată, la Sala Sporturilor “ Horia Demian” din 
Cluj – Napoca, “Festivitatea Absolvenţilor 2013”, cu participarea a peste 2500 de absolvenţi, 
cadre didactice, oficialităţi locale. 
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13. SITUAŢIA INTEGRĂRII CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE ÎN 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

După doi ani de la fuziunea Universităţii de Nord din Baia Mare cu UTCN s-a 
constatat că ambele instituţii s-au străduit să gestioneze cu maximă atenţie şi 
deschidere întregul proces, luând în considerare atât punctele tari, cât şi punctele slabe 
determinate prin evaluări interne şi externe. 

Se poate spune că principalele probleme de natură administrativă au fost 
depăşite prin exerciţiul constant de corelare şi integrare a serviciilor: Direcţie 
administrativă, Personal-Salarizare, Contabilitate, Audit etc., servicii care si-au păstrat 
statutul la nivelul CUNBM, având o dublă subordonare: rectorului UTCN şi prorectorului 
CUNBM. 

Facultăţile din cadrul CUNBM şi-au păstrat identitatea, asimilând constructiv un 
management care să le permită integrarea firească în cadrul UTCN. Prezenţa 
prorectorului desemnat pentru managementul CUNBM, a decanilor celor patru facultăţi 
în Consiliul de administraţie al UTCN a permis o conectare permanentă la problemele 
curente şi de perspectivă ale instituţiei, astfel încât să se ajungă la înţelegerea 
procesului de fuziune ca un fenomen corect şi benefic, pe cat se poate, atât pentru 
fosta UNBM, cât şi pentru UTCN. 

Un factor de coeziune trebuia sa fie Consiliul de coordonare a CUNBM, care 
însă, din varii motive, nu si-a dovedit utilitatea la parametrii proiectaţi, în sensul în care 
ar fi trebuit să intervină mai hotărât și mai prompt pentru a elucida și soluționa 
problemele interne ale CUNBM, astfel încât acestea să nu devină surse de neînţelegere 
şi conflicte. 

Elaborarea planului strategic şi a planului operaţional ale instituţiei, astfel încât 
CUNBM să se regăsească cu majoritatea aspectelor specifice date de cele două 
facultăţi cu profil ştiinţific: Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe, a făcut şi face 
posibilă continuarea procesului de conectare a acestor două facultăţi la sistemul de 
management al UTCN.  

Faptul că dintre cele două facultăţi, Facultatea de Litere rămâne în continuare ca 
o unitate cu particularităţi ce nu pot fi puse la îndoială, a solicitat o continuă adaptare a 
managementului UTCN  care  a trebuit să țină seamă nu numai de diferenţele de natură 
financiară în ceea ce priveşte coeficientul alocaţiei bugetare (1) pentru toţi studenţii săi 
(Facultatea de Ştiinţe are şi specializări tehnice, iar cadrele sale deservesc şi 
specializări tehnice din celelalte două facultăţi tehnice ale CUNBM) , dar şi de misiunea 
sa de bază, şi anume aceea de a forma cadre didactice pentru învăţământul preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal, fapt ce se repercutează şi asupra conţinutului cercetării, ea 
însăşi axată pe ideea de formare (care, de regulă, este slab cotată şi finanţată). 
Rămâne ca eforturile conjugate ale conducerilor Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe şi ale 
conducerii UTCN să aibă drept urmare o proiecţie particularizată a funcţionării tuturor 
entităţilor sale pe principiul unităţii în diversitate, cu acceptarea tuturor problemelor pe 
care le ridică o asemenea concepţie. 
 

Dezvoltarea sustenabilǎ a universitǎţii trebuie sa ia în considerare o strategie 
inteligentǎ în care vectorul cheie trebuie sǎ fie creşterea capacitǎţii de adaptare rapidǎ 
la un mediu dinamic şi greu predictibil. În acest sens, inovarea la nivelul direcţiilor de 

106



intervenţie este elementul caracteristic al mǎsurilor din cadrul planului strategic. Astfel, 
planul strategic al Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca considerǎ la nivelul mǎsurilor 
diverse scenarii de dezvoltare, planuri alternative şi indicatori de impact desfǎşurabili 
pânǎ la nivel de facultǎţi şi departamente. Aceste direcţii de intervenţie au fost 
evidenţiate, în detaliu, în capitolele raportului privind situaţia financiarǎ şi a resursei 
umane, activitatea didacticǎ, cercetarea, colaborarea cu mediul economic, educaţia 
continuǎ etc.  

Ceea ce trebuie subliniat pentru CUNBM, în condițiile unui număr redus de locuri 
bugetate, este impactul nefavorabil pe care îl are descreșterea numărului de studenți în 
regim cu taxă, număr care în ultimii trei ani s-a redus la o treime. Aspectele financiare 
rezultate au condus la necesitatea luării unor măsuri drastice pentru reducerea 
deficitului la două dintre facultăți: Facultatea de Resurse minerale și mediu și Facultatea 
de Litere. Aflate în derulare, acțiunile de reglare urmăresc să redreseze atât situația 
financiară, cât și calitatea întregului demers educațional. 

În acest cadru problematic, preocuparea permanentǎ a conducerii UTCN de 
comunicare cu mediul academic de la CUNBM, fie prin mijloace moderne, de tip 
videoconferinţǎ, folosite pentru derularea activitǎţilor cotidiene – şedinţe de BCA, CA, 
comisii ale Senatului sau şedinţe de Senat – dar, în special, prin contactul direct, 
periodic, cu cadrele didactice, cu studenţii, cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi, 
nu în ultimul rând, cu structurile de conducere de la CUNBM, a generat condiții reale 
pentru depǎşirea dificultǎţilor, pentru gǎsirea unor soluţii de optimizare a activitǎţilor şi 
de creare a unor relaţii reale de colaborare între cele douǎ comunitǎţi. Percepţia 
noastrǎ este cǎ, la doi ani de la fuziunea propriu-zisǎ, majoritatea membrilor celor douǎ 
comunitǎţi academice au realizat că fuziunea are multe efecte benefice, şansele de 
progres academic al CUNBM fiind substanțial majorate.  
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14. CONCLUZII 
 
 Sintetic, cele mai importante elemente, pe capitole, care rezultă din raportul rectorului 

UTCN pe anul 2013 sunt următoarele:  
 

Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli 
 
Având în vedere contextul bugetar, reflectat printr-o subfinanțare, cu preponderență a 

programelor de licență și masterat, a capitolelor de investiţii, reparaţii capitale spaţii de 
învăţământ, reabilitări cămine, dotări etc., dar şi constrângerilor datorate modului de derulare 
a proiectelor pe fonduri structurale, considerăm că și în perioada următoare trebuie continuat 
procesul de eficientizare a statelor de funcţii didactice și, de asemenea, trebuie propuse și 
implementate măsuri concrete privind reducerea cheltuielilor pe fiecare structură în parte, 
reducerea plăţilor cu servicii dar şi luarea de măsuri pentru reducerea cheltuielilor cu 
utilităţile.  

Se impune, la fel ca și în perioada precedentă, prudenţă în elaborarea de către 
structurile instiţutiei a propunerilor de angajare de cheltuieli și luarea de măsuri la nivelul 
facultăţilor pentru îmbunătăţirea gradului de încasare a taxelor, implicit reducerea la minim a 
debitorilor din taxe de şcolarizare.  

Totodată, trebuie identificate de către toate facultăţile şi departamentele din 
universitate surse de venituri extrabugetare, provenite din posibile parteneriate de tip public-
privat, contracte de cercetare cu mediul socio-economic, cursuri postuniversitare, etc și este 
necesară eficientizarea activităţilor care funcţionează în regim de autofinanţare. 

 
Situația personalului și a posturilor vacante din UTCN 

 
Problemele de personal din cadrul UTCN sunt, în continuare, o problemă întâlnită la 

toate instituţiile de învăţământ superior din România. Blocarea posturilor didactice, 
modificarea criteriilor de promovare, lipsa de atractivitate a carierei universitare sub aspect 
financiar, în primul rând pentru absolvenții tineri, reprezintă o problemă extrem de gravă, 
care poate avea repercusiuni ireversibile, în viitor, asupra calităţii actului educational.  

În acest sens, încurajarea masteranzilor și doctoranzilor de a îmbrățișa o carieră 
didactică, a cadrelor didactice tinere, performante, de a promova trebuie să reprezinte o 
prioritate și pentru viitor.  

La nivelul personalului didactic auxiliar şi nedidactic problemele sunt la fel de grave, 
existând un deficit mare de personal calificat, situaţie care se va acutiza şi în acest an, dacă 
posturile vacante nu se vor debloca. În același sens, salariile de încadrare extrem de scăzute 
implică insatisfacţie în raport cu munca depusă şi instabilitate în muncă la această categorie 
de personal. 

 
Activitatea didactică și relațiile cu studenții 
 

Pentru a răspunde cerinţelor de instruire actuale ale tinerilor precum şi pieţei muncii, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională 
încurajând dezvoltarea acelor programe de studiu care oferă un proces educațional creativ, 
centrat pe crearea de competențe transversale necesare absolventului, adaptate continuu la 
schimbările rapide ale ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. Universitatea îşi consolidează în mod 
consecvent oferta educaţională în sensul creşterii competitivităţii şi atractivităţii programelor 
de studiu. Astfel, la sfârşitul anului 2013, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca existau un 
număr de 98 de programe de licenţă - 83 programe (84,7%) acreditate şi 15 programe  
autorizate provizoriu (15,3%) - și 95 programe de studiu master, toate acreditate. 

Unul din obiectivele conducerii universității a fost asigurarea unui traseu academic al 
tuturor membrilor corpului profesoral, în concordanţă cu aspiraţiile personale şi cu 
performanţele individuale didactice şi de cercetare, dar corelate cu criteriile de eficienţă 
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economică. In anul 2013 au fost ocupate 112 posturi: 9 de profesor, 22 de conferențiar, 62 
de șef de lucrări/lector și 19 de asistent. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și-a păstrat organizarea pe cele 13 facultăţi, 9 
la Cluj-Napoca și 4 la Baia Mare și cele 4 extensii: Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. S-
a păstrat forma de organizare a departamentelor din cadrul facultăţilor, atât la  Cluj-Napoca 
cât şi la Baia Mare.  

Evaluarea extensiilor UTCN a evidenţiat obligativitatea adoptării unor măsuri pe 
termen scurt, mediu şi lung, cu privire la creşterea calităţii procesului educaţional şi a 
eficientizării economice. 

O preocupare permanentă a conducerii UTCN a fost aceea de a ocupa toate locurile 
la cele trei cicluri de studii: licență, master și doctorat, la buget și cât mai multe locuri la 
taxă.In acest sens, ORCA a depus eforturi susținute în vederea promovării ofertei 
educaționale în peste 350 de licee, desfășurarea cursurilor de pregărire la matematică și 
simularea admiterii. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a continuat în ultimii 5 ani 
evoluţia crescătoare din punct de vedere al numărului de studenţi, ajungând, după fuziunea 
cu Universitatea de Nord din Baia Mare (în anul 2012) la peste 19.000 de studenţi la ciclurile 
de licenţă şi master. 

Relația cu studenții a urmărit încurajarea participării studenților la toate activitățile 
care au legătură cu asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi calităţii vieţii de student, 
realizând un cadru prin care interacțiunea studenților cu universitatea să fie efectivă, 
eficientă și benefică, studenţii fiind parteneri activi în evaluarea calitativă a procesului de 
învăţământ. 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 absolvenților cu cea mai bună lucrare de licență. Au 
fost organizate întâlniri periodice cu studenţii facultăţilor pentru a cunoaşte mai bine nevoile 
şi cerinţele acestora, fiind astfel implicaţi activ în identificarea şi semnalarea diverselor 
probleme din universitate.  

S-a considerat necesar să se acorde o atenţie crescută activităţilor de consiliere 
profesională pentru orientarea în carieră a studenţilor şi absolvenţilor, redefinind Oficiul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră şi activităţile care s-au desfăşurat în anul 2013. Pe lângă 
cele tradiționale au fost inițiate proiecte noi: "Săptămâna Bobocilor" (dedicat studenţilor din 
anul I, având ca obiectiv integrarea acestora în viaţa universitară şi familiarizarea lor cu 
oraşul, campusul universitar şi mediul academic), "Zilele Carierei în UTCN" (de activităţi 
care să-i ajute pe studenţi să-şi identifice traseul în ceea ce priveşte cariera). 

 
Managementul academic și asigurarea calității în UTCN 

 
Din punctul de vedere al managementului academic, un aspect constatat în 

universitate în anul 2013 este acela că, deși s-a intenționat aplicarea managementului bazat 
pe obiective și indicatori de progres la nivelul facultăților, acest lucru nu s-a putut aplica în 
practică în mod structurat. Multitudinea de probleme operaționale cu care se confruntă zilnic 
atât rectoratul cât și decanatele face extrem de dificilă aplicarea unui management bazat pe 
obiective, iar insuficiența personalului suport care să transpună în practică proiectele de 
dezvoltare instituțională este una dintre deficiențele majore ale universității.  

Deși managementul strategic și abordarea planificată a proiectelor de îmbunătățire a 
performanței în universitate este una dintre direcțiile încurajate de către conducere, bugetul 
din finanțarea de bază și din venituri proprii este insuficient pentru a susține dinamica 
necesară dezvoltării instituționale în raport cu cerințele impuse de standardele internaționale 
în domeniul învățământului superior. Atâta timp cât finanțarea programelor de licență se va 
menține la nivelul actual și atâta timp cât nu va fi posibilă o flexibilizare a modului de utilizare 
a bugetelor, dezvoltarea adecvată pe termen mediu și lung a învățământului superior în țara 
noastră este extrem de dificilă.  

Din perspectiva conducerii universității, provocarea majoră a fost susținerea 
financiară a proiectelor din fonduri structurale, în condițiile în care termenul de finalizare al 
acestora a fost luna decembrie 2013. Din acest punct de vedere considerăm că s-a reușit 
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susținerea în bune condiții a derulării acestei categorii de proiecte, chiar dacă, din rațiuni de 
prudență, a fost necesară diminuarea bugetelor aferente resursei umane.  

Din punct de vedere al organizării, în anul 2013 s-au continuat acțiunile de 
armonizare a proceselor din Cluj-Napoca și Baia Mare. Coordonarea autorității și legăturile 
dintre responsabilități sunt încă parțial rezolvate, lucru relevat în urma auditurilor interne 
derulate de către Oficiul de Audit Intern în cadrul tuturor structurilor centrale. Remedierea 
neajunsurilor este însă îngreunată de insuficiența personalului care ar trebui să se ocupe cu 
documentarea proceselor din universitate. Un aspect important a fost instituționalizarea 
programului de lucru în universitate. De asemenea, introducerea statelor de funcții în 
sistemul informatic SINU a permis creșterea vizibilității eficienței facultăților sub aspect 
financiar. Acest element a codus la creșterea responsabilității decanatelor și întreprinderea 
de acțiuni pentru organizarea mai adecvată a procesului de învățământ. 

În ceea ce privește funcția de coordonare, în anul 2013 s-au întreprins eforturi 
comune la nivel operațional pentru fluidizarea comunicării, armonizarea proceselor și 
planurilor de acțiune între Senat și Consiliul de Administrație. De asemenea, în limita timpului 
disponibil, conducerea UTCN a participat la ședințe de lucru cu reprezentanții comunității 
academice, atât la Baia Mare cât și la Cluj-Napoca. Din discuțiile avute cu decanii și directorii 
de departamente se constată încă deficiențe de comunicare între membrii structurilor de 
conducere din UTCN, senatori, decani, directori de departamente etc. 

Funcția de control este încă dificil de pus în practică cu eficiență până când nu se va 
reuși implementarea unui modul informatic de Business Intelligence. Se lucrează în prezent 
la un astfel de modul, însă operaționalizarea acestuia nu va putea fi realizată mai repede de 
1-2 ani.  

Asigurarea calității în Universitatea Tehnică trebuie văzută sub forma unui pachet de 
activități aplicate sistematic în cadrul unui sistem de management al calității, astfel încât 
cerințele de calitate specificate să fie îndeplinite. În acest sens este necesară o măsurare 
sistematică a rezultatelor, o comparație cu standardele de performanță adoptate, o 
monitorizare a proceselor care pot conduce la neconformități, întreprinderea de acțiuni 
corective, preventive și de îmbunătățire continuă. Calitatea trebuie evaluată periodic de către 
beneficiarii serviciilor universității. 

 
Respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 

 
În anul 2013, în perioada ianuarie - septembrie a funcționat vechea Comisie de etică 

universitară, având ca și președinte pe dl. ing. Călin Dan Câmpean. 
 După alegerile desfăşurate în data de 16.10.2013, s-a format componența 

actuală a Comisiei de etică universitară, când s-a numit preşedintele şi comitetul de 
conducere. Componența şi structura comisiei a fost aprobată de Senatul Universității din 
data de 22.11.2013. 

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, 
iar relațiile din interiorul Comisiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare. 
Comisia a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost nevoie. În 
perioada supusă analizei, au fost soluționate mai multe sesizări și contestații, rezultatele fiind 
prezentate conducerii universității și menționate în raportul rectorului. 

S-a achiziţionat un sistem software antiplagiat pentru verificarea unor lucrări cu 
caracter didactic şi de cercetare (lucrari de diplomă, dizertaţii, teze de doctorat, rapoarte 
ştiinţifice, articole ştiinţifice). Rezultatul verificărilor demonstrează necesitatea utilizării pe 
scară mai largă a unui astfel de software. 
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Situația inserției profesionale a absolvenților 
  
Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor promoţiei 2012 -  ciclul de licenţă - se 

bazează pe chestionarea unui număr de 829 de absolvenţi, dintr-un număr de 2869 de 
absolvenţi, adică 28.9%. Pentru promoţiia 2012, la nivel de universitate numǎrul absolvenţilor 
angajaţi a atins procentul de 66%, 54% dintre cei chestionaţi având locul de muncă la nivelul 
calificării; 

Intenţia de continuare a studiilor se situează între 47 şi 100%, cu un procent de doar 
27% la arhitectură, unde durata studiilor este de 6 ani (ciclu integrat licenţă+master). La 
nivelul universităţii, 67% dintre cei chestionaţi erau în curs de frecventare a studiilor de 
master 

În proporţie de 15%, absolvenţii se declară foarte mulţumiţi de cunoştinţele pe care 
le-au dobândit în perioada studiilor, 40% consideră că nivelul de dezvoltare personală 
asigurat de universitate este mulţumitor, doar 2% dintre absolvenţi fiind nemulţumiţi. 

 
Rezultatele activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din UTCN 

 
În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se promovează cercetarea fundamentală, 

cercetarea aplicativă și inovarea. Temele de cercetare acoperă domeniile ingineriei, științelor 
exacte și științelor umaniste. Organizatoric, cercetarea se desfășoară la nivelul 
departamentelor, cu precădere în cele peste 70 de structuri de cercetare acreditate. Noua 
strategie a cercetării urmărește crearea unor structuri interdisciplinare și multidisciplinare 
autosustenabile și capabile de performanțe științifice ridicate. Măsurile organizatorice 
adoptate în anul 2013 au avut în vedere o orientare și organizare mai bună a cercetării, 
sprijinirea structurilor de cercetare existente, sprijinirea înființării de noi structuri de cercetare, 
dezvoltarea unor laboratoare de cercetare pe tehnologii de vârf și identificarea posibilităților 
de cooperare multidisciplinară și transdisciplinară, pentru mărirea capacității de cercetare și 
atragerea de fonduri.  

Dintre măsurile adoptate menționăm:  

 S-au stabilit domeniile multidisciplinare de interes sprijinite instituțional de universitate 
și anume: tehnologia informației și comunicației, materiale avansate, produse și 
procese avansate și utilizarea eficientă a energiei. De asemenea, au fost constituite 
colective multidisciplinare pe domeniile: autovehicule inteligente, robotică și inginerie 
medicală. 

 S-au pregătit materiale de prezentare a ofertelor de participare în cadrul proiectelor 
de cercetare si a colectivelor multidisciplinare 

 S-a creat cadrul legal și organizatoric pentru finanțarea din venituri proprii a 
competițiilor interne de cercetare. 

 S-a organizat în iunie 2013 prima competiție internă de proiecte de cercetare pentru 
echipe tinere și s-au finanțat 7 echipe pentru teme de cercetare în domeniul 
“Utilizarea Eficientă a Energiei”, cu termen de finalizare în septembrie 2014. 

 S-a revizuit metodologia de acordare a burselor de cercetare, incluzându-se pe lângă 
categoriile de beneficiari existente (studenți, doctoranzi) și cadrele didactice tinere. 

 S-a restructurat DMCDI, prin redefinirea atribuțiilor și înființarea “Unității pentru 
sprijinirea accesării și derulării proiectelor internaționale de cercetare” si s-a elaborat 
“Ghidul de implementare a proiectelor FP7“.  

 S-au dezvoltat laboratoarele existente și s-au înființat laboratoare noi, prin achiziția 
de echipamente performante din fondurile proiectelor de cercetare.  

 Colectivele de cercetare au participat la realizarea unui număr însemnat de proiecte 
de cercetare în cooperare cu mediul economic local, național și internațional în cadrul 
instrumentelor de finanțare de tip PCCA, Cecuri de inovare, FP7. De asemenea s-au 
semnat și derulat un număr însemnat de  contracte cu terții (Continental, Bosch, 
Hidroelectrica). 
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 UTCN participă în organisme naționale si internaționale de promovare a cercetării: 
Cluj IT Cluster, Enterprise Europe Network, European Regions of Research and 
Innovation Network, Danube Innovation and Technology Transfer Center. 

 Prin proiectul ANELIS, la care Universitatea Tehnică este parte, s-a asigurat, la un 
cost acceptabil, accesul pentru anul 2013 la cele mai importante baze de date 
internaționale din domeniu. 
Rezultatele cercetării s-au materializat în 2013 prin peste 338 de publicații ISI, din 

care 253 în jurnale, 10 cereri de brevete depuse și 2.772.236 lei investiți în echipamente.  
Obiectivele cele mai importante pentru viitor se referă la creșterea capacității de 

atragere a proiectelor de cercetare, selectarea și perfecționarea resursei umane, 
îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, creșterea vizibilității naționale și internaționale 
precum și găsirea modalității optime de înființare a unui Institut de Cercetări Multidisciplinare 
al universității. 

 
Situația implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale 

 
 Cu toate că au fost dificultăți în ceea ce privește implementarea proiectelor pe fonduri 

structurale nu putem uita faptul că prin intermediul acestor proiecte s-au rulat sume 
importante care au adus valoare adaugată universității și investiții de echipamente și 
mobilier, cheltuieli nerambursabile care au exonerat bugetul de venituri proprii ale 
universității. În perioada următoare propunerile de proiecte vor fi analizate în prealabil de 
către toate forurile de conducere ale universității, ținându-se cont de criteriile de impact și de 
risc, iar cele cu impact major vor fi asumate de către universitate. În lipsa altor proiecte pe 
cercetare, unde fondurile au fost reduse drastic, singura oportunitate de a aduce fonduri în 
universitate rămâne în continuare contractarea proiectelor finanțate din fondurile structurale 
la apelurile de propuneri de proiecte aferente următoarei perioade de programare 2014-
2020. 

 
Activităţi de suport tehnic, administrativ şi de gestiune a patrimoniului UTCN 

 
În vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a procesului de învățământ în 

spațiile UTCN, în anul 2013 s-au luat o serie de măsuri administrative, tehnice și 

organizatorice, care au dus la obţinerea de rezultate pozitive, în ceea ce priveşte: 

 monitorizarea și întreținerea clădirilor la standardele de performanță impuse de legile 
și normativele în vigoare, folosind resurse umane și materiale proprii; 

 optimizarea cheltuielilor cu utilitățile, în toate clădirile;  

 realizarea de lucrări de consolidare, de reabilitare şi de reparaţii capitale la spaţii de 
învăţământ; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă ale studenţilor, precum şi a condiţiilor de 
muncă ale angajaţilor UTCN; 

 gestionarea atentă a spațiilor temporar disponibile prin închirierea acestora unor 
operatori economici (în vederea obținerii de venituri proprii); 

 diversificarea şi dezvoltarea serviciilor şi a colaborării cu mediul socio-economic; 

 îmbunătățirea raporturilor de colaborare de la nivelul structurilor din subordinea 
PTAP, prin modificarea organigramei UTCN; 

 organizarea procedurilor de achiziții, elaborarea documentațiilor de atribuire contracte 
și urmărirea derulării contractelor; 

 asigurarea transportului de  persoane și materiale pentru şi în folosul instituției; 

 creșterea calităţii condițiilor de la Complexul de Natație, în paralel cu reducerea de 
cheltuielilor materiale şi cu personalul. 
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Educația continuă și colaborarea cu mediul socio-economic 
 
Programele desfăşurate prin DECIDFR au fost readaptate, conform cerințelor 

legislative în vigoare, fiind în corelaţie cu RNCIS și COR. Dintre rezultatele mai importante 
din anul 2013 menționăm: 

 În 2013 s-au propus peste 15 programe noi, la solicitarea mediului socio- economic. 

 În 2012-2013 au fost 839 absolvenţi ai programelor din DECIDFR (90% dintre 
cursanți). 

 În 2013 s-a reuşit, prin dezvoltarea sistemului informatic al DECIDFR, introducerea 
gestionării cu resurse proprii a actelor de studii. 

 În perioada 01.10.2012 – 30.11.2013, la DECIDFR s-a încasat suma de 715.073 lei, 
din care regia UTCN a fost de 97.375 lei, cu 67% ori mai mult decât în anul anterior.  
A fost întărită colaborarea cu mediul industrial, pe multiple direcţii: cercetare-

dezvoltare prin reţele cum ar fi Enterprise Europe Network, European Regions of Research 
and Innovation Network, Danube Innovation and Technology Transfer, Reţeaua Europeană a 
Centrelor Regionale pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale, prin intermediul  
Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent” prin spin-off-uri şi 
acceleratoare de afaceri, etc. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este promotor al unor clustere cum este „Cluj 
IT Cluster” şi al Tetapolis (care a primit titlul de Parc Ştiinţific şi Tehnologic în noiembrie 
2013), al Consiliului de Cooperare Româno-German pentru Tehnologie şi Afaceri 
Siebenburgen/Transilvania, creat în 2013 la iniţiativa UTC-N, alături de parteneri din 
industrie. 

UTCN se implică activ şi este prezentă prin reprezentanţi în viaţa comunităţii din Cluj-
Napoca şi Baia Mare, respectiv în centrele unde s-au dezvoltat extensii ale universităţii. În 
acest sens, a fost extins proiectul demarat la nivelul judeţului Satu Mare, concepându-se o 
Reţea Regională de Centre Integrate de Formare Profesională Continuă, cu acoperire în 
Regiunea de Dezvoltare N-V, la solicitarea mediului socio-economic. Clubul Cultural al 
universităţii a avut o activitate bogată şi în anul 2013, participând la numeroase evenimente 
în Cluj-Napoca, în ţară sau străinătate. 

 
Relații internaționale, imagine și comunicare 

 
În anul 2013 s-au semnat la nivel instituțional 10 acorduri bilaterale de cooperare cu 

universități din Europa și/sau din statele terțe, astfel încât, la ora actuală, sunt active 97 
acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior, companii şi/sau alte organisme din 
străinătate, pe lângă acordurile Erasmus, cele mai multe fiind din Franţa şi Germania. UTC-N 
a primit 2 vizite la nivel de ambasadă şi alte peste 25 de vizite la nivel instituţional din partea 
unor organizaţii guvernamentale, universităţi şi companii din străinătate iar în luna martie 
2013 a fost sărbătorită o activitate continuă de 20 de ani a secţiei TCM cu predare în limba 
germană, în colaborare cu Technische Universitat  Stuttgart. 

În anul universitar 2013-2014 studiază în UTCN 247 studenţi internaţionali, faţă de 
209 în 2012 – 2013. Se doreşte creşterea semnificativă în acest domeniu și, în acest sens, 
în anul 2013 a început prima serie a unui an pregătitor de limba română. Acţiunea se va 
dezvolta pe viitor, odată cu creşterea numărului de viitori studenţi internaționali din UTCN. 

UTCN coordonează un nou proiect de guvernanţă universitară organizat prin AUF, iar 
în luna octombrie 2013 a avut loc la CUNBM prima întâlnire a experţilor europeni din cadrul 
programului CEEPUS, manifestarea fiind considerată de oficiali un succes deosebit. 

În 2013 sunt active la nivelul universității peste 250 acorduri bilaterale Erasmus cu 
peste 130 de universităţi și/sau colegii europene. Au fost realizate 94 mobilităţi SMS 
(totalizând 490,50 luni mobilitate), 4 mobilităţi SMS combinate (28 de luni) şi 77 mobilităţi 
SMP (însumând 296 luni mobilitate). Cu un total de 175 mobilităţi studenţeşti şi peste 800 
luni mobilitate studenţească, UTC-N a urcat în topul primelor cinci universităţi din România 
ca absorbţie de fonduri Erasmus. 
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Considerăm însă că este necesară scăderea raportului outgoing / incoming students 
şi o mai atentă selecţionare a studenţilor incoming, respectiv a curriculei pentru universităţile 
gazdă. 

  La nivelul anului 2013 fost complet modificat site-ul universităţii şi al entităţilor 
componente şi a fost furnizată structura site-ului pentru fiecare facultate. Au fost editate 
materialele promoţionale pentru studenţii şi partenerii internaţionali şi a fost începută 
activitatea de social media la nivelul universităţii. 

 
Situația integrării Centrului Universitar Nord din Baia Mare în UTC-N 

 
Dezvoltarea sustenabilǎ a universitǎţii trebuie sa ia în considerare o strategie 

inteligentǎ în care vectorul cheie trebuie sǎ fie creşterea capacitǎţii de adaptare rapidǎ la un 
mediu dinamic şi greu predictibil. În acest sens, inovarea la nivelul direcţiilor de intervenţie 
este elementul caracteristic al mǎsurilor din cadrul planului strategic. Astfel, planul strategic 
al Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca considerǎ la nivelul mǎsurilor diverse scenarii de 
dezvoltare, planuri alternative şi indicatori de impact desfǎşurabili pânǎ la nivel de facultǎţi şi 
departamente. Aceste direcţii de intervenţie au fost evidenţiate, în detaliu, în capitolele 
raportului privind situaţia financiarǎ şi a resursei umane, activitatea didacticǎ, cercetarea, 
colaborarea cu mediul economic, educaţia continuǎ etc.  

Ceea ce trebuie subliniat pentru CUNBM, în condițiile unui număr redus de locuri 
bugetate, este impactul nefavorabil pe care îl are descreșterea numărului de studenți în 
regim cu taxă, număr care în ultimii trei ani s-a redus la o treime. Aspectele financiare 
rezultate au condus la necesitatea luării unor măsuri drastice pentru reducerea deficitului la 
două dintre facultăți: Facultatea de Resurse minerale și mediu și Facultatea de Litere. Aflate 
în derulare, acțiunile de reglare urmăresc să redreseze atât situația financiară, cât și calitatea 
întregului demers educațional. 

În acest cadru problematic, preocuparea permanentǎ a conducerii UTCN de 
comunicare cu mediul academic de la CUNBM, fie prin mijloace moderne, de tip 
videoconferinţǎ, folosite pentru derularea activitǎţilor cotidiene – şedinţe de BCA, CA, comisii 
ale Senatului sau şedinţe de Senat – dar, în special, prin contactul direct, periodic, cu 
cadrele didactice, cu studenţii, cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi, nu în ultimul rând, 
cu structurile de conducere de la CUNBM, a generat condiții reale pentru depǎşirea 
dificultǎţilor, pentru gǎsirea unor soluţii de optimizare a activitǎţilor şi de creare a unor relaţii 
reale de colaborare între cele douǎ comunitǎţi. Facultăţile din cadrul CUNBM şi-au păstrat 
identitatea, dar au asimilat constructiv un management care să le permită integrarea firească 
în cadrul UTCN.  

 Percepţia noastrǎ este cǎ, la doi ani de la fuziunea propriu-zisǎ, majoritatea 

membrilor celor douǎ comunitǎţi academice au realizat că fuziunea are multe efecte 

benefice, şansele de progres academic al CUNBM fiind substanțial majorate.  
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ANEXA 1 
 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ  A STUDENŢILOR DE LA CICLUL DE LICENŢĂ LA 
SFÂRŞITUL ANULUI UNIV.  2012-2013 

 

         

FACULTATE 
AN INTEGRALIŞTI 

PROM.CU 
CREDITE 

NEPROMOVATI 
TOTAL 

STUDENTI 

    %   %   %   

Arhitectura si Urbanism 

1 68 59,65 44 38,60 2 1,75 114 

2 80 62,99 34 26,77 13 10,24 127 

3 84 62,69 30 22,39 20 14,93 134 

4 80 64,52 38 30,65 6 4,84 124 

5 80 58,82 45 33,09 11 8,09 136 

6 90 73,17 0 0,00 33 26,83 123 

TOTAL 482 63,59 191 30,08 85 11,21 758 

Automatica si Calculatoare 

1 305 58,43 192 36,78 25 4,79 522 

2 224 48,48 173 37,45 65 14,07 462 

3 195 53,28 120 32,79 51 13,93 366 

4 291 71,67 0 0,00 115 28,33 406 

TOTAL 1015 57,80 485 35,93 256 14,58 1756 

Constructii 

1 181 46,89 182 47,15 23 5,96 386 

2 143 28,77 226 45,47 128 25,75 497 

3 156 33,62 215 46,34 93 20,04 464 

4 426 73,20 0 0,00 156 26,80 582 

TOTAL 906 46,97 623 46,25 400 20,74 1929 

Constructii de Masini 

1 117 28,96 276 68,32 11 2,72 404 

2 127 27,79 239 52,30 91 19,91 457 

3 129 36,03 185 51,68 44 12,29 358 

4 317 83,86 0 0,00 61 16,14 378 

TOTAL 690 43,21 700 57,42 207 12,96 1597 

Electronica, Telecomunicatii si 
Tehnologia Informatiei 

1 123 42,71 130 45,14 35 12,153 288 

2 92 35,80 111 43,19 54 21,012 257 

3 65 31,25 96 46,15 47 22,596 208 

4 174 72,20 0 0,00 67 27,801 241 

TOTAL 454 45,67 337 44,75 203 20,423 994 

Ingineria Materialelor si a 
Mediului 

1 53 60,92 34 39,08 0 0,00 87 

2 54 44,63 48 39,67 19 15,70 121 

3 33 42,86 38 49,35 6 7,79 77 

4 80 84,21 0 0,00 15 15,79 95 

TOTAL 220 57,89 120 42,11 40 10,53 380 

Inginerie Electrica 

1 108 41,06 131 49,81 24 9,13 263 

2 93 41,89 101 45,50 28 12,61 222 

3 93 51,96 77 43,02 9 5,03 179 

4 156 84,78 0 0,00 28 15,22 184 

TOTAL 450 53,07 309 46,54 89 10,50 848 

Instalatii 

1 27 19,01 98 69,01 17 11,97 142 

2 32 22,54 92 64,79 18 12,68 142 

3 32 28,83 59 53,15 20 18,02 111 

4 112 81,75 0 0,00 25 18,25 137 

TOTAL 203 38,16 249 63,04 80 15,04 532 

Mecanica 

1 114 35,96 186 58,68 17 5,36 317 

2 61 18,10 203 60,24 73 21,66 337 

3 56 19,44 170 59,03 62 21,53 288 

4 188 67,38 0 0,00 91 32,62 279 

TOTAL 419 34,32 559 59,34 243 19,90 1221 

INGINERIE 

1 56 36,60 80 52,29 17 11,11 153 

2 62 36,47 86 50,59 22 12,94 170 

3 80 47,34 82 48,52 7 4,14 169 

4 130 69,15   0,00 58 30,85 188 

TOTAL 328 48,24 248 50,41 104 15,29 680 

LITERE 

1 149 54,18 120 43,64 6 2,18 275 

2 154 61,60 92 36,80 4 1,60 250 

3 237 85,87 37 13,41 2 0,72 276 

4 29 76,32 9 23,68 0 0,00 38 

TOTAL 569 67,82 258 32,21 12 1,43 839 

RESURSE MINERALE SI MEDIU 

1 49 50,52 45 46,39 3 3,09 97 

2 48 39,67 65 53,72 8 6,61 121 

3 59 47,97 57 46,34 7 5,69 123 

4 151 89,35   0,00 18 10,65 169 

TOTAL 307 60,20 167 48,97 36 7,06 510 
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STIINTE 

1 150 47,47 157 49,68 9 2,85 316 

2 169 52,32 144 44,58 10 3,10 323 

3 279 75,82 32 8,70 57 15,49 368 

4 71 86,59   0,00 11 13,41 82 

TOTAL 669 61,43 333 33,07 87 7,99 1089 

UTCN 

1 1500 44,59 1675 49,79 189 5,62 3364 

2 1339 38,41 1614 46,30 533 15,29 3486 

3 1498 48,00 1198 38,39 425 13,62 3121 

4 2205 75,96 47 1,62 651 22,43 2903 

5 80 58,82 45 33,09 11 8,09 136 

6 90 73,17 0 0,00 33 26,83 123 

TOTAL 4839 48,32 3573 58,52 1603 16,01 10015 

 

EVOLUTIA NUMERICĂ A STUDENŢILOR DE LA LICENŢĂ  ÎN 
AN.UNIV.2012-2013 

 

       
FACULTATE AN 

TOTAL 
INC.AN 

EXMATRICULATI RETRASI 
TOTAL  
SF.AN 

Grad de 
retinere 

Arhitectura si Urbanism 

1 121 1 6 114 94,21 

2 132 4 1 127 96,21 

3 141 6 1 134 95,04 

4 135 8 3 124 91,85 

5 141 3 2 136 96,45 

6 133 9 1 123 92,48 

TOTAL 803 31 14 758 94,40 

Automatica si 
Calculatoare 

1 566 22 22 522 92,23 

2 502 22 18 462 92,03 

3 380 12 2 366 96,32 

4 429 20 3 406 94,64 

TOTAL 1877 76 45 1756 93,55 

Constructii 

1 439 25 28 386 87,93 

2 606 89 20 497 82,01 

3 499 28 7 464 92,99 

4 610 28 0 582 95,41 

TOTAL 2154 170 55 1929 89,55 

Constructii de Masini 

1 571 117 50 404 70,75 

2 488 16 15 457 93,65 

3 369 7 4 358 97,02 

4 413 32 3 378 91,53 

TOTAL 1841 172 72 1597 86,75 

Electronica, 
Telecomunicatii si 
Tehnologia Informatiei 

1 357 21 48 288 80,67 

2 279 9 13 257 92,11 

3 228 16 4 208 91,23 

4 262 21 0 241 91,98 

TOTAL 1126 67 65 994 88,28 

Ingineria Materialelor si a 
Mediului 

1 135 32 16 87 64,44 

2 132 8 3 121 91,67 

3 82 5 0 77 93,90 

4 114 16 3 95 83,33 

TOTAL 463 61 22 380 82,07 

Inginerie Electrica 

1 322 35 24 263 81,68 

2 243 8 13 222 91,36 

3 185 6 0 179 96,76 

4 194 10 0 184 94,85 

TOTAL 944 59 37 848 89,83 

Instalatii 

1 180 14 24 142 78,89 

2 178 33 3 142 79,78 

3 124 10 3 111 89,52 

4 142 5 0 137 96,48 

TOTAL 624 62 30 532 85,26 

Mecanica 

1 368 16 35 317 86,14 

2 392 32 23 337 85,97 

3 315 20 7 288 91,43 

4 298 18 1 279 93,62 

TOTAL 1373 86 66 1221 88,93 

INGINERIE 

1 186 33 153 82,26 

2 175 5 170 97,14 

3 170 1 169 99,41 

4 204 16 188 92,16 

TOTAL 735 55 0 680 92,52 
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LITERE 

1 336 61 275 81,85 

2 271 21 250 92,25 

3 289 13 276 95,50 

4 41 3 38 92,68 

TOTAL 937 98 0 839 89,54 

RESURSE MINERALE SI 
MEDIU 

1 121 24 97 80,17 

2 142 21 121 85,21 

3 139 16 123 88,49 

4 193 24 169 87,56 

TOTAL 595 85 0 510 85,71 

STIINTE 

1 355 39 316 89,01 

2 342 19 323 94,44 

3 378 10 368 97,35 

4 85 3 82 96,47 

TOTAL 1160 71 0 1089 93,88 

UTCN 

1 4057 440 253 3364 82,92 

2 3882 287 109 3486 89,80 

3 3299 150 28 3121 94,60 

4 3120 204 13 2903 93,04 

5 141 3 2 136 96,45 

6 133 9 1 123 92,48 

TOTAL 14632 1093 406 13133 89,76 

        

La sfârșitul anului universitar 2012-2013, 48,32% din studenții universității au fost 
integraliști, 58,52% au promovat cu credite restante și 16,01% au fost nepromovați. Această 
situație dovedește că noțiunea de integralist reprezintă un obiectiv pe care studenții nu-l au 
ca și prioritar. Procentul cel mai mare de studenți integraliști îl are Facultatea de Litere, 
67,82%, iar cel mai mic, Facultatea de Mecanică, 34,32%. Sistemul creditelor transferabile, 
ECTS a fost transformat de unii studenți într-o modalitate de a nu se mobiliza la maxim, 
preferând să-și mai lase examene de la un an la altul. 

 

 
Promovabilitatea la sfârşitul anului univ. 2012/2013 

 
Analizând rezultatele studenților care sunt nepromovați, se poate aprecia că 

procentul cel mai mic revine Facultății de Litere, 1,43%, iar procentul cel mai mare este al 
Facultății de Construcții, cu 20,74% și al Facultății de ETTI, cu 20,42%. Procentul de 16,01% 
de nepromovați, înseamnă 1603 studenți care în anul universitar 2012-2013 nu au fost în 
stare să promoveze în an superior, acumulând un număr de credite mai mic de 30, adică nici 
măcar jumătate din creditele aferente unui an.  

58,52% din studenții UTCN au promovat în anul universitar 2012-2013 cu credite 
restante, adică 3573 de studenți nu au reușit să acumuleze maxim de 60 de credite pentru a 
deveni integraliști. Procentul cel mai mare a fost realizat de studenții Facultății de Construcții, 
63,04%, iar procentul cel mai mic revine studenților de la Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism, 30,08%. Din păcate, faptul că 58,52% din studenții UTCN au promovat cu credite 
restante, ilustrează starea pe care studenții o consideră ca fiind normală, în ziua de azi, 
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împotriva căreia ar trebui să reflectăm și să avem ca și obiectiv major reducerea acestui 
procent.  

 
Promovabilitatea la nivelul universităţii, pe ani de studiu 

 
Evoluția procentului de integraliști ai universității reprezintă un indicator de calitate 

care materializează gradul de implicare a studenților. 48,32% din studenții UTCN, adică 4839 
au fost integraliști la sfârșitul anului universitar 2012-2013. Analizând situația pe parcursul 
ciclului I licență (respectiv, licență și master la Facultatea de Arhitectură) se poate observa 
că în anul I există dorința studenților de a face față noii provocări, a schimbării majore din 
viața lor, a trecerii de la învățământul preuniversitar la cel universitar, fără supravegherea 
părinților și a diriginților, când pentru unii această libertate este greu de controlat, motiv 
pentru care doar 44,59% devin integraliști, iar 49,79% sunt promovați cu credite restante, iar 
5,62% rămân nepromovați. Procentul minim de studenți integraliști îl are Facultatea de 
Instalații, 19,01%, iar maxim, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, 60,92%.   

În anul II, se poate observa o acomodare cu viața de student, când își cunosc 
obligațiile și mai ales drepturile, iar procentul celor integraliști scade la 38,41%, procentul 
celor care promovează cu credite restante scade la 46,30%, dar crește procentul celor care 
devin nepromovați. Cel mai mare procent revine studenților Facultății de Construcții, 25,75%, 
iar cel mai mic,  studenţilor Facultății de Litere, de 1,60%. 
  Anul III aduce modificări minore față de anul II, 13,62% nepromovați, 38,39% 
promovați cu credite și 48% integraliști. 

Din analiza graficului se poate aprecia că în anii terminali au loc schimbări majore din 
dorința de a finaliza studiile, studenții se mobilizează și 75,96%  (73,17% la Arhitectură) 
devin integraliști, 22,43% (26,83% la Arhitectură) sunt nepromovați.  

Gradul de reținere a studenților la facultățile la care au fost înmatriculați reprezintă un 
indicator complex, obiectiv și subiectiv, care ține cont de dorința, dar și de putința studenților. 
Sistemul de admitere în UTCN, permite candidaților să se înscrie la mai multe comisii, iar la 
comisia de dosare, unde sunt 6 facultăți, candidații nu ajung totdeauna acolo unde își 
doresc, motiv pentru care, unii dintre ei, renunță după primul an. O altă categorie de studenți 
nu fac față cerințelor din facultățile respective, neavând cunoștințele necesare dobândite în 
timpul liceului. 82,92% este gradul de reținere a studenților în anul I. 

Procentul cel mai mare este al studenților de la Facultatea de Arhitectură, 94,21%, 
Facultatea de Automatică și Calculatoare, 92,23%, Facultatea de Științe de 89,01% și 
Facultatea de Construcții, 87,93%, ceea ce se explică prin faptul că la aceste facultăți se 
face admiterea pe bază de testare (mai puțin la Științe), iar un student care și-a ocupat un 
loc pe baza unei competiții este mai puțin tentat să renunțe la acel loc, ocupat după un efort 
suplimentar. La Facultatea de Științe, gradul mare de reținere provine de la faptul că la 
admitere, concurența a fost de 2,63. Deși la Facultatea de ETTI concurența la admitere a 
fost de 3,69, gradul de reținere este de doar 80,67%. Gradul de reținere cel mai mic îl au 
Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, de 64,44% și Facultatea de Construcții de 
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Mașini, de 70, 75%, la care studenții au ajuns prin repartizare la comisia de dosare și mulți 
dintre aceștia nu și-au găsit locul la aceste facultăți, dar au profitat de statutul de student 
UTCN pentru anul I. Se poate observa că facultățile de la CUNBM au un procent mai mare 
de reținere a studenților din anul I. 

 
Gradul de reţinere la anul I 

 
Considerăm că o consiliere mai intensă la admitere și în anul I a studenților ar putea 

determina o creștere a procentului de reținere a studenților, iar numărul locurilor la admiterea 
în anul universitar 2014-2015 ar trebui să țină cont de aceste pierderi.    

 
Gradul de reţinere pe total facultăţi 

 
Gradul de reținere a studenților la nivel licență reprezintă capacitatea cadrelor 

didactice de a oferi un proces educațional corespunzător așteptărilor studenților, dar și 
capacității studenților de a face față noilor provocări, pe baza cunoștințelor și competențelor 
acumulate până la acel moment. La nivel de universitate, pentru anul universitar 2012-2013, 
gradul de reținere a fost de 89,80%.  

Gradul de reținere cel mai mare îl are Facultatea de Arhitectură de 94,40%, 
Facultatea de Automatică și Calculatoare de 93,60%,  Facultatea de Ştiințe de 93,90% și 
Facultatea de Inginerie de 92,50%. Aceste rezultate reprezintă o oglindă a societății la 
momentul actual.  

Gradul de reținere de 86,70% a studenților de la Facultatea de ETTI confirmă 
afirmația colegilor de la acestă facultate, conform cărora, firmele „ne fură studenții”. Sunt 
mulți studenți care încă din timpul facultății se angajează și nu mai au timp pentru a se 
prezenta la școală, iar tentația banilor este mult prea mare, așa încât renunță la facultate, 
sperând ca odată să o poată relua... 

Gradul de reținere cel mai mic îl are Facultatea de Instalații, de 85,30% și Facultatea 
de Resurse Minerale și Mediu, de 85,70%. 
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ANEXA 2 
SITUATIA ŞCOLARĂ A STUDENŢILOR DE LA CICLUL DE MASTER  

LA SF.AN.UNIV.2012-2013 
 

FACULTATE 
AN INTEGRALISTI PROM.CU CREDITE NEPROMOVATI 

TOTAL 
STUDENTI 

    %   %   %   

Automatica si 
Calculatoare 

1 124 50,20 83 33,60 40 16,19 247 

2 155 74,52 0 0,00 53 25,48 208 

TOTAL 279 61,32 83 33,60 93 20,44 455 

Constructii 

1 223 74,33 60 20,00 17 5,67 300 

2 249 80,06 0 0,00 62 19,94 311 

TOTAL 472 77,25 60 20,00 79 12,93 611 

Constructii de 
Masini 

1 241 75,31 74 23,13 5 1,56 320 

2 246 76,40 0 0,00 76 23,60 322 

TOTAL 487 75,86 74 23,13 81 12,62 642 

Electronica, 
Telecomunicatii si 
Tehnologia 
Informatiei 

1 73 55,73 37 28,24 21 16,03 131 

2 85 65,89 0 0,00 44 34,11 129 

TOTAL 158 60,77 37 28,24 65 25,00 260 

Ingineria 
Materialelor si a 
Mediului 

1 79 76,70 19 18,45 5 4,85 103 

2 69 88,46 0 0,00 9 11,54 78 

TOTAL 148 81,77 19 18,45 14 7,73 181 

Inginerie Electrica 

1 59 45,74 55 42,64 15 11,63 129 

2 90 66,18 0 0,00 46 33,82 136 

TOTAL 149 56,23 55 42,64 61 23,02 265 

Instalatii 

1 43 86,00 6 12,00 1 2,00 50 

2 43 87,76 0 0,00 6 12,24 49 

TOTAL 86 86,87 6 12,00 7 7,07 99 

Mecanica 

1 122 67,78 52 28,89 6 3,33 180 

2 124 80,52 0 0,00 30 19,48 154 

TOTAL 246 73,65 52 28,89 36 10,78 334 

INGINERIE 

1 91 73,98 28 22,76 4 3,25 123 

2 69 62,16 0 0,00 42 37,84 111 

TOTAL 160 68,38 28 22,76 46 19,66 234 

LITERE 

1 162 72,65 43 19,28 18 8,07 223 

2 143 85,12 0 0,00 25 14,88 168 

TOTAL 305 78,01 43 19,28 43 11,00 391 

RESURSE 
MINERALE SI 
MEDIU 

1 26 65,00 14 35,00 0 0,00 40 

2 38 100,00 0 0,00 0 0,00 38 

TOTAL 64 82,05 14 35,00 0 0,00 78 

STIINTE 

1 106 65,03 47 28,83 10 6,13 163 

2 112 79,43 0 0,00 29 20,57 141 

TOTAL 218 71,71 47 28,83 39 12,83 304 

UTCN 

1 1349 67,15 518 25,78 142 7,07 2009 

2 1061 76,50 0 0,00 326 23,50 1387 

TOTAL 2025 71,13 386 25,78 436 15,31 2847 

 

 

EVOLUTIA NUMERICA A STUDENTILOR DE LA MASTER  IN 
AN.UNIV.2012-2013 

       
Automatica si 
Calculatoare 

1 328 37 44 247 75,30 

2 253 40 5 208 82,21 

TOTAL 581 77 49 455 78,31 

Constructii 

1 334 26 8 300 89,82 

2 361 46 4 311 86,15 

TOTAL 695 72 12 611 87,91 

Constructii de Masini 

1 403 47 36 320 79,40 

2 369 43 4 322 87,26 

TOTAL 772 90 40 642 83,16 

Electronica, 
Telecomunicatii si 
Tehnologia Informatiei 

1 174 34 9 131 75,29 

2 158 26 3 129 81,65 

TOTAL 332 60 12 260 78,31 

Ingineria Materialelor si a 
Mediului 

1 116 9 4 103 88,79 

2 94 11 5 78 82,98 

TOTAL 210 20 9 181 86,19 

Inginerie Electrica 

1 139 7 3 129 92,81 

2 160 22 2 136 85,00 

TOTAL 299 29 5 265 88,63 
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Instalatii 

1 51 0 1 50 98,04 

2 59 10 0 49 83,05 

TOTAL 110 10 1 99 90,00 

Mecanica 

1 199 13 6 180 90,45 

2 180 23 3 154 85,56 

TOTAL 379 36 9 334 88,13 

INGINERIE 

1 129 6 123 95,35 

2 111 0 111 100,00 

TOTAL 240 6 0 234 97,50 

LITERE 

1 244 11 10 223 91,39 

2 178 7 3 168 94,38 

TOTAL 422 18 13 391 92,65 

RESURSE MINERALE SI 
MEDIU 

1 40   40 100,00 

2 40 2 38 95,00 

TOTAL 80 2 0 78 97,50 

STIINTE 

1 173 10 163 94,22 

2 142 1 141 99,30 

TOTAL 315 11 0 304 96,51 

UTCN 

1 2330 200 121 2009 86,22 

2 2105 231 29 1845 87,65 

TOTAL 3378 394 137 2847 84,28 

  

La sfârșitul anului universitar 2012-2013, 71,13% din studenții de la master au fost 
integraliști, 25,78% au promovat cu credite restante și 15,31% au fost nepromovați. Această 
situație este substanțial modificată față de cea de la licență. Se poate observa o creștere a 
procentului de studenți integraliști, de la 48,32% la licență, la 71,13% la master. O scădere a 
procentului studenților promovați cu credite restante de la 58,52% la 25,78%, ceea ce indică 
un grad mai mare de implicare, responsabilitate și motivare a masteranzilor, sau o reducere 
a exigenţelor cadrelor didactice faţă de masteranzi. 

Procentul cel mai mare de studenți integraliști îl are Facultatea de Instalații, 86,87%, 
iar cel mai mic, Facultatea de Inginerie electrică, 56,23%.  

 
Promovabilitatea în anul universitar 2012/2013 

 
Analizând rezultatele studenților care sunt nepromovați, se poate aprecia că 

procentul cel mai mic revine Facultății de Resurse Minerale și Mediu, iar procentul cel mai 
mare este al Facultății de  ETTI, cu 25,00%. Procentul de 15,31% de nepromovați, înseamnă 
436 studenți care în anul universitar 2012-2013 nu au fost în stare să promoveze în an 
superior, acumulând un număr de credite mai mic de 30, adică mici măcar jumătate din 
creditele aferente unui an.  

25,78% din studenții masteranzi UTCN au promovat în anul universitar 2012-2013 cu 
credite restante, adică 386 de studenți care nu au reușit să acumuleze maxim de 60 de 
credite pentru a deveni integraliști. Procentul cel mai mare a fost realizat de studenții 
Facultății de Inginerie electrică, 42,64%, iar procentul cel mai mic revine studenților de la 
Facultatea de Instalații, 12%.  
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Gradul de reţinere la anul I master. 

 
Gradul de reținere a studenților la master este mai mare decât la licență. 86,22% la 

master, față de 82,92% la licență gradul de reținere a studenților în anul I. Procentul cel mai 
mare este al studenților de la Facultatea de Resurse Minerale și Mediu, de 100%, Facultatea 
de Instalații, 98,81%, Facultatea de Inginerie, 95,35%, Facultatea de Științe de 94,22% și 
Facultatea de Inginerie electrică, 92,81%, Facultatea de Litere, 91,39% și Facultatea de 
Mecanică cu 90,45%. 

 
Gradul de reţinere pe facultăţi 

 
 

Gradul de reținere cel mai mic îl are Facultatea de ETTI, de 75,29% și Facultatea de 
Automatică și Calculatoare, de 75, 30%, ceea ce se explică prin faptul că foarte mulți 
masteranzi sunt angajați și nu mai reușesc să urmeze și ciclul II, fiind obligați să se retragă. 

Se poate observa că facultățile de la CUNBM au un procent mai mare de reținere a 
studenților din anul I. 

Deși gradul de reținere al masteranzilor este mai mare decât a studenților de la 
licență, considerăm că o consiliere mai intensă la admitere și în anul I a studenților ar putea 
determina o creștere a procentului de reținere a studenților, iar numărul locurilor la admiterea 
în anul universitar 2014-2015 ar trebui să țină cont de aceste pierderi. 

La nivel de universitate, pentru anul universitar 2012-2013, gradul de reținere a fost 
de 84,28%, mai mic decât la licență, 89,76%. Gradul de reținere cel mai mare îl are 
Facultatea de Inginerie și Facultatea de Resurse Minerale și Mediu de 97,50%. Gradul de 
reținere cel mai mic îl are Facultatea de ETTI și Facultatea de Automatică și Calculatoare de 
78,31%, mult mai mic decât gradul de reținere de la licență. Aceste rezultate reprezintă o 
oglindă a societății la momentul actual.  
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ANEXA 3 
 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ A STUDENŢILOR (AN TERMINAL)  LA CICLUL DE 
LICENŢĂ LA SF.AN.UNIV.2012-2013 

FACULTATE 
INC. 
AN 

SF. 
AN 

ABSOLVENTI 

LICENTIATI 
(inclusiv 
sesiunea 
febr.2014) 

% 
ABSOLVENTI 
(din stud. Sf. 

An) 

% licentiati 
(din 

stud.sf.an) 

Arhitectură şi Urbanism 133 123 90 82 73,17 66,67 

Automatică şi Calculatoare 429 406 291 272 71,67 67,00 

Construcţii 610 582 426 412 73,20 70,79 

Construcţii de Maşini 413 378 317 285 83,86 75,40 

Electronică,Telecomunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei 

262 241 174 152 72,20 63,07 

Ingineria Materialelor şi a 
Mediului 

114 95 80 75 84,21 78,95 

Inginerie Electrică 194 184 156 153 84,78 83,15 

Instalaţii 142 137 112 111 81,75 81,02 

Mecanică 298 279 188 165 67,38 59,14 

Inginerie 204 188 127 117 67,55 62,23 

Litere   288 259 245 89,93 85,07 

Resurse Minerale şi Mediu   206 182 149 88,35 72,33 

Ştiinţe   395 313 308 79,24 77,97 

UTCN 2799 3502 2715 2526 77,53 72,13 

        
SITUAŢIA ŞCOLARĂ A STUDENŢILOR (AN TERMINAL)  LA CICLUL DE MASTER LA 

SF.AN.UNIV.2012-2013 

FACULTATE 
INC.A

N 
SF.AN ABSOLVENTI 

LICENTIATI 
(inclusiv 
sesiunea 
febr.2014) 

% 
ABSOLVENTI 
(din stud. Sf. 

An) 

% licentiati 
(din 

stud.sf.an) 

Automatică şi Calculatoare 253 208 155 88 74,52 42,31 

Construcţii 361 311 249 214 80,06 68,81 

Construcţii de Maşini 369 322 246 197 76,40 61,18 

Electronică,Telecomunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei 

158 129 85 68 65,89 52,71 

Ingineria Materialelor şi a 
Mediului 

94 78 69 65 88,46 83,33 

Inginerie Electrică 160 136 90 72 66,18 52,94 

Instalaţii 59 49 43 39 87,76 79,59 

Mecanică 180 154 124 94 80,52 61,04 

Inginerie 111 111 85 64 76,58 57,66 

Litere   168 145 134 86,31 79,76 

Resurse Minerale şi Mediu   38 38 35 100,00 92,11 

Ştiinţe   142 117 112 82,39 78,87 

UTCN 1745 1846 1446 1182 78,33 64,03 

 
 Dacă se încearcă o analiză a situaţiei absolvenţilor, se constată că doar 77,53% din 
studenții înmatriculați în anii terminali devin absolvenți, adică acumulează la sfârșitul ciclului 
180, 240 și 360 de credite. În anul universitar 2012-2013, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca a avut 2715 de absolvenți. 

Doar 72,13% din studenții înmatriculați în anii terminali devin licențiați, adică își 
finalizează studiile prin susținerea lucrării de licență sau diplomă. În anul universitar 2012-
2013, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a avut 2526 de licențiați, restul de 189 fiind 
absolvenți fără licență, iar conform regulamentelor UTCN aceștia s-au putut prezenta în 
sesiunea din februarie 2014. 

Facultatea de Litere are  procentul cel mai mare de absolvenți, 89,93% și 85,07% 
licențiați. La Cluj-Napoca, Faculatea de Inginerie Electrică are rezultatele cele mai bune, 
84,78% absolvenți  și 83,15% licențiați. Facultatea de Mecanică are procentul cel mai mic de 
absolvenți, 67,38% și 59,14% licențiați. 
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Diferența cea mai mare între absolvenți și licențiați apare la Faculatea de Resurse Minerale 
și Mediu, de 16,02%, iar cea mai mică la Facultatea de Instalații, de 0,73%. 

 
Procentul de absolvenţi şi licenţiaţi (cu diplomă) din totalul studenţilor aflaţi în anul terminal la ciclul de licenţă 

 
Aceste rezultate au fost obținute prin raportarea la numărul studenților înmatriculați în 

anii terminali. Ar fi foarte interesant dacă s-ar evalua care este procentul de studenți care 
devin absolvenți în 4 ani (6 ani la Arhitectură), respectiv licențiați, având în vedere rezultatele 
anterioare bazate pe aplicarea Regulamentului ECTS. 

Analiza similară pentru ciclul de master evidenţiază faptul că doar 78,33% din 
studenții înmatriculați în anii terminali devin absolvenți, adică acumulează la sfârșitul ciclului 
numărul maxim de credite. În anul universitar 2012-2013, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca a avut 1446 de absolvenți de ciclul II, master. 

 

 
Procentul de absolvenţi şi licenţiaţi (cu diplomă) din totalul studenţilor aflaţi în anul terminal la ciclul de master 

 
Doar 64,03% din studenții înmatriculați în anii terminali devin licențiați, adică își 

finalizează studiile prin susținerea lucrării de disertație. În anul universitar 2012-2013, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a avut 1182 de licențiați, restul de 264 fiind absolvenți 
fără disertație. 

Facultatea de Resurse Minerale și Mediu  are  procentul cel mai mare de absolvenți, 
100,00% și 92,11% licențiați. La Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului 
are rezultatele cele mai bune, 88,46% absolvenți  și 83,33% licențiați. 

Facultatea de ETTI are procentul cel mai mic de absolvenți, 65,89% dar Facultatea 
de are procentul cel mai mic de licențiați, 42,31. 
Diferența cea mai mare între absolvenți și licențiați apare la Faculatea de Automatică și 
Calculatoare, de 32,21%, iar cea mai mică la Facultatea de Științe de 3,52%.  
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ANEXA 4 
NUMAR BURSE  SEMESTRUL I 2012-2013 (licenta) 

FACULTATE AN 
PERFOR-
MANTA 

MERIT STUDIU SOCIALA 
R.MOLDO

VA+ 
STRAINI 

TOTAL 
NR.STUD.

BUGET 

STUD. 
BUGET+T

AXA 

% burse 
sociale 

% burse 
perfomant
a si merit 

% burse 
studiu 

%burse din 
total studenti 

buget 

Arhitectura si 
Urbanism 

1 0 0 0 6 1 7 105 117 85,71 0,00 0,00 6,67 

2 0 0 44 8 0 52 100 128 15,38 0,00 84,62 52,00 

3 0 0 42 4 1 47 80 136 8,51 0,00 89,36 58,75 

4 0 0 33 2 0 35 67 132 5,71 0,00 94,29 52,24 

5 0 0 42 1 4 47 67 132 2,13 0,00 89,36 70,15 

6 0 0 36 3 6 45 56 117 6,67 0,00 80,00 80,36 

TOTAL 0 0 197 24 12 233 475 762 10,30 0,00 84,55 49,05 

Automatica si 
Calculatoare 

1 0 5 0 29 0 34 468 548 85,29 14,71 0,00 7,26 

2 8 0 103 7 2 120 452 490 5,83 6,67 85,83 26,55 

3 7 4 92 8 1 112 349 376 7,14 9,82 82,14 32,09 

4 10 6 120 3 4 143 328 423 2,10 11,19 83,92 43,60 

TOTAL 25 15 315 47 7 409 1597 1837 11,49 9,78 77,02 25,61 

Constructii 

1 0 2 0 40 1 43 391 421 93,02 4,65 0,00 11,00 

2 18 0 144 6 0 168 440 592 3,57 10,71 85,71 38,18 

3 20 21 89 7 2 139 424 492 5,04 29,50 64,03 32,78 

4 6 14 172 7 6 205 444 598 3,41 9,76 83,90 46,17 

TOTAL 44 37 405 60 9 555 1699 2103 10,81 14,59 72,97 32,67 

Constructii de 
Masini 

1 0 0 0 52 0 52 553 570 100,00 0,00 0,00 9,40 

2 4 0 63 11 0 78 455 480 14,10 5,13 80,77 17,14 

3 1 4 84 4 0 93 357 368 4,30 5,38 90,32 26,05 

4 6 6 79 8 2 101 308 406 7,92 11,88 78,22 32,79 

TOTAL 11 10 226 75 2 324 1673 1824 23,15 6,48 69,75 19,37 

Electronica, 
Telecomunicatii 
si Tehnologia 
Informatiei 

1 0 1 0 40 0 41 309 339 97,56 2,44 0,00 13,27 

2 2 0 25 23 1 51 253 275 45,10 3,92 49,02 20,16 

3 4 7 46 3 2 62 184 224 4,84 17,74 74,19 33,70 

4 3 2 33 5 3 46 159 259 10,87 10,87 71,74 28,93 

TOTAL 9 10 104 71 6 200 905 1097 35,50 9,50 52,00 22,10 

Ingineria 
Materialelor si a 
Mediului 

1 0 0 0 24 0 24 130 134 100,00 0,00 0,00 18,46 

2 2 0 17 21 1 41 122 131 51,22 4,88 41,46 33,61 

3 3 0 17 3 3 26 70 78 11,54 11,54 65,38 37,14 

4 2 0 25 8 2 37 76 108 21,62 5,41 67,57 48,68 

TOTAL 7 0 59 56 6 128 398 451 43,75 5,47 46,09 32,16 

Inginerie 
Electrica 

1 0 0 0 28 0 28 276 310 100,00 0,00 0,00 10,14 

2 4 0 49 10 2 65 234 239 15,38 6,15 75,38 27,78 

3 5 1 36 10 1 53 176 183 18,87 11,32 67,92 30,11 

4 0 1 33 4 1 39 143 192 10,26 2,56 84,62 27,27 

TOTAL 9 2 118 52 4 185 829 924 28,11 5,95 63,78 22,32 

Instalatii 

1 0 0 0 9 0 9 161 175 100,00 0,00 0,00 5,59 

2 1 0 14 8 0 23 141 174 34,78 4,35 60,87 16,31 

3 1 2 12 3 1 19 103 120 15,79 15,79 63,16 18,45 

4 4 1 19 2 1 27 103 141 7,41 18,52 70,37 26,21 

TOTAL 6 3 45 22 2 78 508 610 28,21 11,54 57,69 15,35 
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Mecanica 

1 0 0 0 36 0 36 347 358 100,00 0,00 0,00 10,37 

2 0 0 41 20 0 61 328 384 32,79 0,00 67,21 18,60 

3 5 0 23 8 5 41 264 308 19,51 12,20 56,10 15,53 

4 2 0 26 5 2 35 194 294 14,29 5,71 74,29 18,04 

TOTAL 7 0 90 69 7 173 1133 1344 39,88 4,05 52,02 15,27 

Inginerie 
CUNBM 

1 0 3   10   13 168 175 76,92 23,08 0,00 7,74 

2 0   30 2   32 166 175 6,25 0,00 93,75 19,28 

3 0   36 2   38 166 170 5,26 0,00 94,74 22,89 

4 0 7 29 2   38 166 204 5,26 18,42 76,32 22,89 

TOTAL 0 10 95 16 0 121 666 724 13,22 8,26 78,51 18,17 

Litere CUNBM 

1       8   8 184 333 100,00 0,00 0,00 4,35 

2 9 5 40 7   61 173 260 11,48 22,95 65,57 35,26 

3 10 14 43 8   75 170 273 10,67 32,00 57,33 44,12 

4   1 5 2   8 14 38 25,00 12,50 62,50 57,14 

TOTAL 19 20 88 25 0 152 541 904 16,45 25,66 57,89 28,10 

Resurse 
Minerale si 
Mediu CUNBM 

1 0     3   3 100 123 100,00 0,00 0,00 3,00 

2     21 4   25 94 140 16,00 0,00 84,00 26,60 

3   4 18 2   24 101 140 8,33 16,67 75,00 23,76 

4   8 31 1   40 94 193 2,50 20,00 77,50 42,55 

TOTAL 0 12 70 10 0 92 389 596 10,87 13,04 76,09 23,65 

Stiinte CUNBM 

1       8   8 169 360 100,00 0,00 0,00 4,73 

2   2 43 4   49 163 341 8,16 4,08 87,76 30,06 

3 1 19 40 4   64 156 384 6,25 31,25 62,50 41,03 

4   4 10     14 34 86 0,00 28,57 71,43 41,18 

TOTAL 1 25 93 16 0 135 522 1171 11,85 19,26 68,89 25,86 

UTCN 

1 0 11 0 293 2 306 3361 3963 95,75 3,59 0,00 9,10 

2 48 7 634 131 6 826 3121 3809 15,86 6,66 76,76 26,47 

3 57 76 578 66 16 793 2600 3252 8,32 16,77 72,89 30,50 

4 33 50 615 49 21 768 2130 3074 6,38 10,81 80,08 36,06 

5 0 0 42 1 4 47 67 132 2,13 0,00 89,36 70,15 

6 0 0 36 3 6 45 56 117 6,67 0,00 80,00 80,36 

TOTAL 138 144 1827 539 45 2693 11335 14347 20,01 10,47 67,84 23,76 

                             
NUMAR BURSE  SEMESTRUL I 2012-2013 (master) 
 

              

FACULTATE AN 
PERFOR
MANŢĂ MERIT STUDIU SOCIALA 

R.MOLDO
VA+ 

STRAINI TOTAL 

NR.STUD.
BUGET 

STUD. 
BUGET+T

AXA 
% burse 
sociale 

% burse 
perfomant
a si merit 

% burse 
studiu 

%burse din 
total studenti 

buget 

Automatica si 
Calculatoare 

1 0 0 0 3 0 3 244 327 100,00 0,00 0,00 1,23 

2 40 0 60 0 0 100 191 253 0,00 40,00 60,00 52,36 

TOTAL 40 0 60 3 0 103 435 580 2,91 38,83 58,25 23,68 

Constructii 

1 0 0 0 23 0 23 303 329 100,00 0,00 0,00 7,59 

2 68 0 102 0 3 173 286 354 0,00 39,31 58,96 60,49 

TOTAL 68 0 102 23 3 196 589 683 11,73 34,69 52,04 33,28 

Constructii de 
Masini 

1 0 0 0 13 0 13 350 403 100,00 0,00 0,00 3,71 

2 51 0 119 1 0 171 293 367 0,58 29,82 69,59 58,36 

TOTAL 51 0 119 14 0 184 643 770 7,61 27,72 64,67 28,62 
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Electronica, 
Telecomunicatii 
si Tehnologia 
Informatiei 

1 0 0 0 7 0 7 151 172 100,00 0,00 0,00 4,64 

2 12 0 42 0 1 55 120 156 0,00 21,82 76,36 45,83 

TOTAL 12 0 42 7 1 62 271 328 11,29 19,35 67,74 22,88 

Ingineria 
Materialelor si a 
Mediului 

1 0 0 0 8 0 8 100 116 100,00 0,00 0,00 8,00 

2 18 0 43 1 0 62 80 93 1,61 29,03 69,35 77,50 

TOTAL 18 0 43 9 0 70 180 209 12,86 25,71 61,43 38,89 

Inginerie 
Electrica 

1 0 0 0 3 0 3 135 139 100,00 0,00 0,00 2,22 

2 13 0 40 1 0 54 127 159 1,85 24,07 74,07 42,52 

TOTAL 13 0 40 4 0 57 262 298 7,02 22,81 70,18 21,76 

Instalatii 

1 0 0 0 0 0 0 49 51 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 7 0 27 0 0 34 49 59 0,00 20,59 79,41 69,39 

TOTAL 7 0 27 0 0 34 98 110 0,00 20,59 79,41 34,69 

Mecanica 

1 0 0 0 5 0 5 182 198 100,00 0,00 0,00 2,75 

2 33 0 51 1 0 85 148 180 1,18 38,82 60,00 57,43 

TOTAL 33 0 51 6 0 90 330 378 6,67 36,67 56,67 27,27 

Inginerie 
CUNBM 

1       5   5 120 129 100,00 0,00 0,00 4,17 

2 4 6 41     51 109 111 0,00 19,61 80,39 46,79 

TOTAL 4 6 41 5 0 56 229 240 8,93 17,86 73,21 24,45 

Litere CUNBM 

1 0     2   2 165 223 100,00 0,00 0,00 1,21 

2 0   46     46 152 167 0,00 0,00 100,00 30,26 

TOTAL 0 0 46 2 0 48 317 390 4,17 0,00 95,83 15,14 

Resurse 
Minerale si 
Mediu CUNBM 

1 0         0 40 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0   8 8   16 36 40 50,00 0,00 50,00 44,44 

TOTAL 0 0 8 8 0 16 76 80 50,00 0,00 50,00 21,05 

Stiinte CUNBM 

1 0         0 152 174 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0 33 7 7   47 128 144 14,89 70,21 14,89 36,72 

TOTAL 0 33 7 7 0 47 280 318 14,89 70,21 14,89 16,79 

UTCN 

1 0 0 0 69 0 69 1991 2301 100,00 0,00 0,00 3,47 

2 246 39 586 19 4 894 1719 2083 2,13 31,88 65,55 52,01 

TOTAL 246 39 586 88 4 963 3710 4384 9,14 29,60 60,85 25,96 

 
NUMAR BURSE  SEMESTRUL II 2012-2013 (licenta) 
 

                        

FACULTATE AN PERFORMANTA MERIT STUDIU SOCIALA 
R.MOLDOVA+ 

STRAINI 
TOTAL NR.STUD.BUGET 

STUD. 
BUGET+TAXA 

% 
burse 

sociale 

% burse 
perfomanta 

si merit 

% 
burse 
studiu 

%burse 
din total 
studenti 

buget 

Arhitectura si 
Urbanism 

1 0 0 18 8 1 27 105 117 29,63 0,00 66,67 25,71 

2 0 0 36 8 0 44 100 128 18,18 0,00 81,82 44,00 

3 0 0 37 4 1 42 80 136 9,52 0,00 88,10 52,50 

4 0 0 34 2 0 36 67 132 5,56 0,00 94,44 53,73 

5 0 1 40 0 4 45 67 132 0,00 2,22 88,89 67,16 

6 0 1 28 1 6 36 56 117 2,78 2,78 77,78 64,29 

TOTAL 0 2 193 23 12 230 475 762 10,00 0,87 83,91 48,42 

Automatica si 
Calculatoare 

1 0 0 76 27 0 103 468 548 26,21 0,00 73,79 22,01 

2 8 6 99 3 2 118 452 490 2,54 11,86 83,90 26,11 

3 7 5 84 7 1 104 349 376 6,73 11,54 80,77 29,80 
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4 10 30 115 3 3 161 328 423 1,86 24,84 71,43 49,09 

TOTAL 25 41 374 40 6 486 1597 1837 8,23 13,58 76,95 30,43 

Constructii 

1 0 0 111 25 1 137 391 421 18,25 0,00 81,02 35,04 

2 18 10 89 5 0 122 440 592 4,10 22,95 72,95 27,73 

3 20 14 90 5 2 131 424 492 3,82 25,95 68,70 30,90 

4 6 31 126 8 6 177 444 598 4,52 20,90 71,19 39,86 

TOTAL 44 55 416 43 9 567 1699 2103 7,58 17,46 73,37 33,37 

Constructii de 
Masini 

1 0 0 52 26 0 78 553 570 33,33 0,00 66,67 14,10 

2 4 7 70 5 0 86 455 480 5,81 12,79 81,40 18,90 

3 1 8 59 5 0 73 357 368 6,85 12,33 80,82 20,45 

4 6 23 83 1 2 115 308 406 0,87 25,22 72,17 37,34 

TOTAL 11 38 264 37 2 352 1673 1824 10,51 13,92 75,00 21,04 

Electronica, 
Telecomunicati
i si Tehnologia 
Informatiei 

1 0 0 42 11 0 53 309 339 20,75 0,00 79,25 17,15 

2 2 3 44 6 1 56 253 275 10,71 8,93 78,57 22,13 

3 4 3 26 4 2 39 184 224 10,26 17,95 66,67 21,20 

4 3 12 39 3 3 60 159 259 5,00 25,00 65,00 37,74 

TOTAL 9 18 151 24 6 208 905 1097 11,54 12,98 72,60 22,98 

Ingineria 
Materialelor si 
a Mediului 

1 0 0 34 4 0 38 130 134 10,53 0,00 89,47 29,23 

2 2 0 24 6 1 33 122 131 18,18 6,06 72,73 27,05 

3 3 0 14 2 3 22 70 78 9,09 13,64 63,64 31,43 

4 2 2 30 4 2 40 76 108 10,00 10,00 75,00 52,63 

TOTAL 7 2 102 16 6 133 398 451 12,03 6,77 76,69 33,42 

Inginerie 
Electrica 

1 0 0 55 9 0 64 276 310 14,06 0,00 85,94 23,19 

2 4 1 39 9 2 55 234 239 16,36 9,09 70,91 23,50 

3 5 7 40 2 1 55 176 183 3,64 21,82 72,73 31,25 

4 0 15 45 1 1 62 143 192 1,61 24,19 72,58 43,36 

TOTAL 9 23 179 21 4 236 829 924 8,90 13,56 75,85 28,47 

Instalatii 

1 0 0 8 8 0 16 161 175 50,00 0,00 50,00 9,94 

2 1 2 19 5 0 27 141 174 18,52 11,11 70,37 19,15 

3 1 3 10 0 1 15 103 120 0,00 26,67 66,67 14,56 

4 4 7 23 1 1 36 103 141 2,78 30,56 63,89 34,95 

TOTAL 6 12 60 14 2 94 508 610 14,89 19,15 63,83 18,50 

Mecanica 

1 0 0 41 28 0 69 347 358 40,58 0,00 59,42 19,88 

2 0 0 18 5 0 23 328 384 21,74 0,00 78,26 7,01 

3 5 6 22 3 5 41 264 308 7,32 26,83 53,66 15,53 

4 2 0 26 3 2 33 194 294 9,09 6,06 78,79 17,01 

TOTAL 7 6 107 39 7 166 1133 1344 23,49 7,83 64,46 14,65 

Inginerie 
CUNBM 

1     21 11   32 168 175 34,38 0,00 65,63 19,05 

2   2 18 6   26 166 175 23,08 7,69 69,23 15,66 

3   3 27 2   32 166 170 6,25 9,38 84,38 19,28 

4   12 29 5   46 166 204 10,87 26,09 63,04 27,71 

TOTAL 0 17 95 24 0 136 666 724 17,65 12,50 69,85 20,42 

Litere CUNBM 

1     32 6   38 184 333 15,79 0,00 84,21 20,65 

2 9 7 18 4   38 173 260 10,53 42,11 47,37 21,97 

3 10 12 13 10   45 170 273 22,22 48,89 28,89 26,47 

4   2 1 1   4 14 38 25,00 50,00 25,00 28,57 

TOTAL 19 21 64 21 0 125 541 904 16,80 32,00 51,20 23,11 
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Resurse 
Minerale si 
Mediu CUNBM 

1     19 3   22 100 123 13,64 0,00 86,36 22,00 

2   4 11 5   20 94 140 25,00 20,00 55,00 21,28 

3   7 12 1   20 101 140 5,00 35,00 60,00 19,80 

4   12 15 2   29 94 193 6,90 41,38 51,72 30,85 

TOTAL 0 23 57 11 0 91 389 596 12,09 25,27 62,64 23,39 

Stiinte CUNBM 

1     12 6   18 169 360 33,33 0,00 66,67 10,65 

2   23 20 5   48 163 341 10,42 47,92 41,67 29,45 

3 1 18 17 4   40 156 384 10,00 47,50 42,50 25,64 

4   9 2     11 34 86 0,00 81,82 18,18 32,35 

TOTAL 1 50 51 15 0 117 522 1171 12,82 43,59 43,59 22,41 

UTCN 

1 0 0 521 172 2 695 3361 3963 24,75 0,00 74,96 20,68 

2 48 65 505 72 6 696 3121 3809 10,34 16,24 72,56 22,30 

3 57 86 451 49 16 659 2600 3252 7,44 21,70 68,44 25,35 

4 33 155 568 34 20 810 2130 3074 4,20 23,21 70,12 38,03 

5 0 1 40 0 4 45 67 132 0,00 2,22 88,89 67,16 

6 0 1 28 1 6 36 56 117 2,78 2,78 77,78 64,29 

TOTAL 138 306 2045 327 44 2860 11335 14347 11,43 15,52 71,50 25,23 

                             
NUMAR BURSE  SEMESTRUL II 2012-2013 (master) 

    

FACULTATE AN 
PERFORMAN

TA MERIT STUDIU SOCIALA 
R.MOLDOVA+ 

STRAINI TOTAL 

NR.STUD.BUGET 
STUD. 

BUGET+TAXA 
% 

burse 
sociale 

% burse 
perfomanta 

si merit 

% 
burse 
studiu 

%burse 
din total 
studenti 

buget 

Automatica si 
Calculatoare 

1 0 47 75 0 0 122 244 327 0,00 38,52 61,48 50,00 

2 40 10 52 0 0 102 191 253 0,00 49,02 50,98 53,40 

TOTAL 40 57 127 0 0 224 435 580 0,00 43,30 56,70 51,49 

Constructii 

1 0 129 100 1 0 230 303 329 0,43 56,09 43,48 75,91 

2 68 22 81 0 3 174 286 354 0,00 51,72 46,55 60,84 

TOTAL 68 151 181 1 3 404 589 683 0,25 54,21 44,80 68,59 

Constructii de 
Masini 

1 0 72 146 3 0 221 350 403 1,36 32,58 66,06 63,14 

2 51 15 105 1 0 172 293 367 0,58 38,37 61,05 58,70 

TOTAL 51 87 251 4 0 393 643 770 1,02 35,11 63,87 61,12 

Electronica, 
Telecomunicati
i si Tehnologia 
Informatiei 

1 0 12 55 1 0 68 151 172 1,47 17,65 80,88 45,03 

2 12 11 35 0 1 59 120 156 0,00 38,98 59,32 49,17 

TOTAL 12 23 90 1 1 127 271 328 0,79 27,56 70,87 46,86 

Ingineria 
Materialelor si 
a Mediului 

1 0 24 49 1 0 74 100 116 1,35 32,43 66,22 74,00 

2 18 3 34 1 0 56 80 93 1,79 37,50 60,71 70,00 

TOTAL 18 27 83 2 0 130 180 209 1,54 34,62 63,85 72,22 

Inginerie 
Electrica 

1 0 10 30 0 0 40 135 139 0,00 25,00 75,00 29,63 

2 13 18 30 1 0 62 127 159 1,61 50,00 48,39 48,82 

TOTAL 13 28 60 1 0 102 262 298 0,98 40,20 58,82 38,93 

Instalatii 

1 0 7 28 0 0 35 49 51 0,00 20,00 80,00 71,43 

2 7 5 24 0 0 36 49 59 0,00 33,33 66,67 73,47 

TOTAL 7 12 52 0 0 71 98 110 0,00 26,76 73,24 72,45 

Mecanica 

1 0 45 76 3 0 124 182 198 2,42 36,29 61,29 68,13 

2 32 8 49 1 0 90 148 180 1,11 44,44 54,44 60,81 

TOTAL 32 53 125 4 0 214 330 378 1,87 39,72 58,41 64,85 
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Inginerie 
CUNBM 

1     40     40 
120 129 

0,00 0,00 
100,0

0 33,33 

2 4 13 17 
  

34 109 111 0,00 50,00 50,00 31,19 

TOTAL 4 13 57 0 0 74 229 240 0,00 22,97 77,03 32,31 

Litere CUNBM 

1 
  

33 1 
 

34 165 223 2,94 0,00 97,06 20,61 

2 
  

36 
  

36 
152 167 

0,00 0,00 
100,0

0 23,68 

TOTAL 0 0 69 1 0 70 317 390 1,43 0,00 98,57 22,08 

Resurse 
Minerale si 
Mediu CUNBM 

1 
  

8 
  

8 
40 40 

0,00 0,00 
100,0

0 20,00 

2 
  

7 2 
 

9 36 40 22,22 0,00 77,78 25,00 

TOTAL 0 0 15 2 0 17 76 80 11,76 0,00 88,24 22,37 

Stiinte CUNBM 

1 
 

18 7 1 
 

26 152 174 3,85 69,23 26,92 17,11 

2 
 

24 
   

24 128 144 0,00 100,00 0,00 18,75 

TOTAL 0 42 7 1 0 50 280 318 2,00 84,00 14,00 17,86 

UTCN 

1 0 364 647 11 0 1022 1991 2301 1,08 35,62 63,31 51,33 

2 245 129 470 6 4 854 1719 2083 0,70 43,79 55,04 49,68 

TOTAL 245 493 1117 17 4 1876 3710 4384 0,91 39,34 59,54 50,57 
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În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în anul universitar 2012-2013 au fost 
alocate un număr de 8225 de  burse, 3489 în sem. I și 4736 de burse în sem.II. La licență 
5553 de  burse, din care 2693 în sem. I și 2860 în sem. II. La master au fost alocate 963 de 
burse în sem. I și 1876 în sem. II.  

Având în vedere regulamentele UTCN, s-au calculat procentele studenților care au 
beneficiat de burse din totalul studenților bugetari. Se poate observa că procentul de burse 
pentru sem.II este mai mare decât pentru sem.I, atât la nivel de UTCN, cât și pe facultăţi, 
ceea ce se justifică prin faptul că în sem. II pot lua burse și studenții din anul I, după 
performanțele din sesiune. Un procent de 24% burse au fost alocate în sem I și 25% în 
sem.II. 
 

 
% burse din total studenţi bugetaţi (semestrul 1 şi semestrul 2) - Licenţă 

 
Procentul cel mai mare de burse a fost alocat studenților de la Faculatea de 

Arhitectură, 48%, iar cel mai mic procent este atribuit studenţilor Facultății de Mecanică, de 
15%. 
 

 
% burse sociale, performanţă+merit şi studiu din totalul burselor pe facultate (în sem.1)- Licenţă 

 
Pentru sem.I al anului universitar 2012-2013 cele mai multe burse au fost cele de 

studiu, 1827, reprezentând un procent de 67%. Bursele de merit (144) şi performanță (138), 
împreună ajung la un procent de 10%, iar bursele sociale 539, adică, 20%. 

Procentul cel mai mare al burselor de studiu a revenit Facultății de Arhitectură, 84%, 
iar cel mai mic, Facultății de Ingineria Materialelor și Mediului, de 46%. 
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Facultatea de Litere a obținut procentul cel mai mare pentru bursele de performanță 
și merit, 25%, iar cel mai mic, Facultatea de Arhitectură. 

Procentul cel mai mare pentru bursele sociale a revenit Facultății de Ingineria 
Materialelor și Mediului, 44%, iar cel mai mic, Facultății de Arhitectură. 

Pentru sem.II al anului universitar 2012-2013 cele mai multe burse au fost cele de 
studiu, 2045, reprezentând un procent de 72%, bursele de merit (306) şi performanță (138), 
împreună ajungând la un procent de 15%, iar bursele sociale 327, adică, 12%. 
 

 
% burse sociale, performanţă+merit şi studiu din totalul burselor pe facultate (în sem.2)- Licenţă 

 
Procentul cel mai mare al burselor de studiu a revenit Facultății de Arhitectură, 84%, 

iar cel mai mic, Facultății de Științe, de 43%. Facultatea de Științe a obținut procentul cel mai 
mare pentru bursele de performanță și merit, 43%, iar cel mai mic, Facultea de Arhitectură. 

Procentul cel mai mare pentru bursele sociale a revenit Facultății de Mecanică, 23%, 
iar cel mai mic, Facultății de Arhitectură. 

Procentul burselor sociale a scăzut în sem.II o explicație fiind o schimbare a 
veniturilor studenților, având în vedere că mulți se angajează din perioada studiilor. 
Procentul burselor de studiu a crescut în sem.II datorită studenților din anul I, cei care după 
prima sesiune au obtinut performanțe care-I îndreptățesc să primească burse, conform 
Regulamentului de burse al UTCN. 

Bursele de performanță și de merit, în sem. II au crescut, fiind acordate studenților cu 
rezultate deosebite la învățătură, media peste 9,50. 

În ceea ce priveşte bursele pentru studenţii din ciclul II (master), în anul universitar 
2012-2013 au fost alocate un număr de 2672 de burse, din care 796 în sem. I și 1876 în 
sem. II.  

Având în vedere regulamentele UTCN, s-au calculat procentele studenților care au 
beneficiat de burse din totalul studenților bugetari. Se poate observa că procentul de burse 
pentru sem.II este cu mult mai mare decât pentru sem.I, atât la nivel de UTCN, cât și pe 
facultăţi, ceea ce se justifică prin faptul că în sem. II pot lua burse și studenții din anul I, după 
performanțele din sesiune. Un procent de 25% burse au fost alocate în sem I și 50% în 
sem.II. 

Procentul cel mai mare de burse a fost alocat studenților de la Faculatea de Instalații 
și Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului , 72%, iar cel mai mic procent este atribuit 
Facultății de Litere, de 14%. 
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% burse din total studenţi bugetaţi (semestrul 1 şi semestrul 2)- Master 

 
Putem aprecia că jumătate din studenții de la master au bursă în sem.II, față de un 

sfert din studenții de la licență. In sem.I diferența este mult mai mică. O explicație ar fi 
implicarea mult mai mare a studenților în procesul educațional și dorința de a avea venituri 
care să nu-i mai facă dependenți de veniturile părinților. 
 

 
% burse sociale, performanţă+merit şi studiu din totalul burselor pe facultate (în sem.1)- Master 

 
Pentru sem.I al anului universitar 2012-2013 cele mai multe burse au fost cele de 

studiu, 796, reprezentând un procent de 60%. Bursele de merit (39) şi performanță (246), 
impreună ajung la un procent de 29%, iar bursele sociale 586, adică, 9%.  

Față de licență se constată o scădere a procentului burselor sociale de la 20% la 9% 
și o creștere a procentului burselor de performanță de la 10% la 29%. Procentul cel mai 
mare al burselor de studiu a revenit Facultății de Litere, 96%, iar cel mai mic, Facultății de 
Resurse Minerale și Mediu, de 50%. 

Facultatea de Automatică și Calculatoare a obținut procentul cel mai mare pentru 
bursele de performanță și merit, 39%, iar cel mai mic, Facultatea de Litere și Facultatea de 
Resurse Minerale și Mediu. 
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Procentul cel mai mare pentru bursele sociale a revenit Facultății de Resurse 
Minerale și Mediu, 50%, iar cel mai mic, Facultății de Automatică și Calculatoare.  
 

 
% burse sociale, performanţă+merit şi studiu din totalul burselor pe facultate (în sem.2) - Master 

 
 

Pentru sem.II al anului universitar 2012-2013 cele mai multe burse au fost cele de 
studiu, 1117, reprezentând un procent de 59,54%, bursele de merit (493) şi performanță 
(245), impreună ajungând la un procent de 39,34%, iar bursele sociale 17, adică, 0,91%. 

Procentul cel mai mare al burselor de studiu a revenit Facultății de Litere, 98,57%, iar 
cel mai mic, Facultății de Construcții, de 44,80%. Facultatea de Științe a obținut procentul cel 
mai mare pentru bursele de performanță și merit, 84%, iar cel mai mic, Facultea de Inginerie. 

Procentul cel mai mare pentru bursele sociale a revenit Facultății de Resurse 
Minerale și Mediu, 11,76%, iar cel mai mic, Facultății de Automatică și Calculatoare, Instalații 
și Inginerie. 

134



Lista programelor de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate        ANEXA 5 

în anul universitar 2013-2014  în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca 

Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

1 
Arhitectură şi 
Urbanism 

Arhitectură   Arhitectură A IF 360 125 
96ma/06.02.2009 

26.02.2009 
26.02.2014 

2 

Automatică şi 
Calculatoare 
 

Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

Calculatoare A IF 240 150 
29.07.2007 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

3 Tehnologia informaţiei A IF 240 160 
499ma/25.05.2009 

28.05.2009 
28.05.2014 

4 Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 120 
34ma/20.02.2012 

23.02.2012 
23.02.2017 

5 

Ingineria sistemelor 

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 210 
29.07.2007 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

6 
Automatică şi informatică aplicată (în limba 
engleză) 

A IF 240 60 
424ma/20.06.2011 

23.06.2011 
23.06.2016 

7 
Automatică şi informatică aplicată (la Satu 
Mare) 

A IF 240 45 
81/26a.03.2012 

29.03.2012 
29.03.2017 

8 

Construcţii 

Inginerie civilă 

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 200 
29.07.2007 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

9 
Amenajări şi construcţii hidrotehnice AP IF 240 60 

1341ap/08.12.2008 
11.12.2008 

11.12.2015 

10 
Inginerie urbană şi dezvoltare regională AP IF 240 60 

1342ap/08.12.2008 
11.12.2008 

11.12.2015 

11 Construcţii civile, industriale şi agricole (în 
limba engleză) 

A IF 240 50 
7a/18.01.2010 

21.01.2010 
21.01.2015 

12 
Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 130 

881ma/19.07.2011 
21.07.2011 

21.07.2016 

13 
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 80 

2006 eval CNEAA 
899/22.07.2013 

25.07.2013 

Incredere limitata 
eval. la 2 ani 
25.07.2015 

14 Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în construcţii A IF 240 110 792a/29.06.2009 
09.07.2009 

09.07.2014 

15  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inginerie industrială 

Design industrial A IF 240 30 
230a/23.03.2009 

26.03.2009 
26.03.2014 

16 
Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba 
germană) 

A IF 240 40 
1145ma/24.10.2011 

27.10.2011 
27.10.2016 

17 
Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la 
Bistriţa) 

A IF 240 60 
297a/25.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017* 

18 
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba 
Iulia) 
 

A IF 240 60 
358a/23.07.2012 

26.07.2012 
26.07.2017 
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Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcţii de Maşini 

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu 
Mare) 

A IF 240 60 
359a/23.07.2012 

26.07.2012 
26.07.2017 

20 Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) A IF 240 60 
357a/23.07.2012 

26.07.2012 
26.07.2017 

21 
Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba 
engleză) 

AP IF 240 60 
423ap/27.05.2013 

30.05.2013 

termen A: 2 ani 
de la abs. primei 

promotii 
30.05.2019 

22 Maşini-unelte şi sisteme de producţie A IF 240 30 
299ma/25.06.2012 

28.06.2012 

Încredere limitată 
eval. la 2 ani 
28.06.2014 

23 Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 90 
298a/25.06.2012 

28.06.2012 

ENAEE:EUR-
ACE lable 
ARACIS 

28.06.2017 

24 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50 
13a/28.02.2013 

28.02.2013 
28.02.2018* 

25 Inginerie economică industrială (la Bistriţa) A IF 240 50 
443a/17.12.2012 

20.12.2012 
20.12.2017* 

26 
Inginerie economică industrială (în limba 
engleză) 

A IF 240 100 
102ma/09.04.2012 

26.04.2012 
26.04.2017 

27 Inginerie economică industrială A IF 240 75 
431ma/29.11.2012 

29.11.2012 
29.11.2017 

28 
Inginerie economică industrială (la Satu 
Mare) 

A IF 240 50 
438a/26.11.2012 

29.11.2012 
29.11.2017* 

29 Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 25 
515ap/25.05.2009 

28.05.2009 
28.05.2015 

30 

Mecatronică şi 
robotică 

Robotică A IF 240 60 
1089ma/19.09.2009 

24.09.2009 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

31 Robotică (la Bistriţa) AP IF 240 30 
1090ap/19.09.2009 

24.09.2009 
24.09.2015 

32 Robotică (în limba engleză) A IF 240 60 
268a/25.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017 

33  

Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia  
Informaţiei  

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată A IF 240 120 
29.07.2007 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

34 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii  A IF 240 120 
29.07.2007 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

35 
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în 
limba engleză) 

A IF 240 50 
24a/25.01.2010 

18.02.2010 
18.02.2015 
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Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

36 
 

 

 

Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60 
 

106a/15.03-2010 
18.03.2010 

18.03.2015 

37 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic.  

AP IF 240 60 
105ap/23.02.2009 

26.02.2009 
26.02.2015 

38 

Inginerie Electrică 

Inginerie electrică 

Electrotehnică A IF 240 60 
29.07.2007 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

39 Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60 
375a/27.04.2009 

30.04.2009 
30.04.2014 

40 Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 30 
542ma/19.07.2010 

22.07.2010 
22.07.2015 

41 Electromecanică A IF 240 50 
107ma/15.03.2010 

18.03.2010 
18.03.2015 

42 Inginerie energetică Managementul energiei A IF 240 75 
29.07.2007 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

43 
Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Inginerie medicală A IF 240 45 
438a/20.06.2011 

23.06.2011 
23.06.2016 

44 Inginerie medicală (la Bistriţa) AP IF 240 50 
196ap/21.04.2010 

22.04.2010 
22.04.2015 

45 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic 

AP IF 240 75 
500ap/25.05.2009 

28.05.2009 
28.05.2015 

46 
Instalaţii 

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 200 
459ma/20.06.2011 

23.06.2011 
23.06.2016 

47 

 

 

 

 

Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor 
 

Autovehicule rutiere A IF 240 180 
1228ma/19.12.2011 

26.01.2012 
26.01.2017 

48 
Ingineria 
transporturilor 

Ingineria transporturilor şi a traficului AP IF 240 35 
51ap/14.02.2011 

17.02.2011 
17.02.2017 

49 

Inginerie mecanică 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară 

A IF 240 30 
787ma/13.12.2010 

20.12.2010 
20.12.2015 

50 Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 40 
409ma/21.06.2010 

24.06.2010 
24.06.2015 

51 Sisteme şi echipamente termice A IF 240 70 
1227ma/19.12.2011 

26.01.2012 
26.01.2017 

52 
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară (la Alba Iulia) 

AP IF 240 35 

1174n/26.10.2009 
29.10.2009 

10349ap/14.12.2009  
cu vizită la 1 an 

17.12.2009 

termen. A: 2 ani 
de la abs. primei 

promotii; 
17.12.2015 
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Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

433map/26.11.2012 
Schimbare calificativ 

29.11.2012 

53 
Sisteme şi echipamente termice (la Alba 
Iulia) 

AP IF 240 35 

n/26.10.2009 
29.10.2009 

10348ap/14.12.2009 cu 
vizită la 1 an 
17.12.2009/ 

432map/26.11.2012 
Schimbare calificativ 

29.11.2012 

termen. A: 2 ani 
de la abs. primei 

promotii; 
17.12.2015 

54 
Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică A IF 240 75 
751ma/22.11.2010 

25.11.2010 
25.11.2015 

55 Ingineria Materialelor 
şi a Mediului 

 

 

 

Ingineria materialelor 

Ingineria procesării materialelor A IF 240 50 

Evaluare ARACIS nu 
CNEAA 

837ma/03.12.2007 
13.12.2007 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

56 Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60 
349a/23.07.2012 

26.07.2012 
26.07.2017 

57 Ştiinţa materialelor A IF 240 60 
350ma/23.07.2012 

26.07.2012 
26.07.2017 

58 Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60 
229a/23.03.2009 

26.03.2009 
 

26.03.2014 

59 

Inginerie (CUNBM) 

Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

Calculatoare A IF 240 50 
267a/25.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017 

60 Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 40 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

61 
Ingineria electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată A IF 240 45 
263a/25.06.2012 

28.06.2012 

Încredere limitată 
eval. la 2 ani 
28.06.2014 

62 Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 45 
27.10.2011 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

63 Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 46 
ev.inst.09.07.2009 

 Ev.inst.5-7.06.2013 
29.08.2013 

20.08.2018 

64 Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35 
Schimbare calificativ 

a/24.06.2010  
24.06.2015 

65 
Inginerie şi 
management 
 

Inginerie  economică în domeniul mecanic A IF 240 60 a/20.05.2010 20.05.2015 

138



Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

66 

Resurse Minerale şi 
Mediu (CUNBM) 

Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 25 
873ma/03.12.2007 

13.12.2007 
a/24.06.2010 

24.06.2015 

67 
Ingineria mediului 

Ingineria valorificării deşeurilor A IF 240 50 

28.05.2007 
750/25.06.2013 

S018/740a 
27.06.2013 

27.06.2018* 

68 Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 53 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

69 Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 50 

map 09.07.2009 
schimbare calificativ 

a/24.06.2010 
347a/23.07.2012 

26.07.2012 

26.07.2017 

70 Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 50 

retragere ap 09.07.2009 
ap/22.07.2010 

411a/27.05.2013 
30.05.2013 

30.05.2018* 

71 
Mine, petrol şi gaze 

Inginerie minieră A IF 240 30 ma/22.07.2010 22.07.2015 

72 Prepararea substanţelor minerale utile A IF 240 30 ma/22.07.2010 22.07.2015 

73 Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului A IF 180 40 

23.04.2007 
map 25.06.2009 
582a/20.06.2013 

Schimbare calificativ 
27.06.2013 

27.06.2018* 

74 

Litere(CUNBM) 

Arte vizuale  Arte plastice(pictură) A IF 180 26 
a/17.07.2008 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

75 Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 80 
ma 

30.04.2009 
30.04.2014 

76 Filosofie Filosofie A IF 180 35 
13.06.2007 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

77 

Limbă şi literatură 

Limbă şi literatură română A IF 180 50 
235a/19.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017* 

78 
Limbă şi literatură română- O limbă şi 
literatură modernă (engleză,franceză) 

A IF 180 90 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

79 
Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate A IF 180 50 
234ma/19.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017 

80 Studii culturale Etnologie A IF 180 15 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

81 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75 
02.07.2007 Ev.inst.5-
7.06.2013/29.08.2013 

29.08.2018 

82 Ştiinţe ale educaţiei 
Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar 

AP IF 180 40 
218ap/28.05.2012 

31.05.2012 

termen A: 2 ani 
de la abs. primei 

promotii; 
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Nr.  

crt. 
Facultatea Domeniul de licenţă 

Specializarea / Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de 

predare) 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare 

de 

funcţionare 

provizorie 

(AP) 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Numar de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi 

Raport CNEEA/ ARACIS 

Nr./data 

Obsevaţii/  

Valabilitate aviz 

31.05.2017 

83 

Teologie 

Teologie greco – catolică didactică A IF 180 25 
230ma/19.06.2012 

28.06.2012 

Încredere limitată 
Eval. la 2 ani 
28.06.2014 

84 
Teologie ortodoxă asistentă socială (la Satu 
Mare) 

AP IF 180 40 ap/25.11.2010 25.11.2014 

85 Teologie ortodoxă didactică A IF 180 25 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

86 Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50 
111ma/24.04.2012 

26.04.2012 
26.04.2017 

87 

Ştiinţe(CUNBM) 

Administrarea 
afacerilor 

Economia firmei A IF 180 100 Ma 10.06.2010 10.06.2015 

88 Biologie Biologie A IF 180 20 ev.inst.09.07.2009 09.07.2014 

89 Chimie Chimie A IF 180 25 

ev.inst.09.07.2009 
Ev.inst.5-7.06.2013 

29.08.2013 
29.08.2018 

90 
Cibernetică,statistică 
şi informatică 
economică 

Informatică economică AP IF 180 50 
6537/20.10.2008 
ap/29.09.2008 

an univ.2013-
2014 

91 Fizică Fizică A IF 180 40 
449ma/08.05.2009 

28.05.2009 
28.05.2014 

92 Informatică Informatică A IF 180 75 
26.03.2009 Ev.inst.5-

7.06.2013 
29.08.2013 

29.08.2018 

93 
Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 25 a/21.04.2011 21.04.2016 

94 Ingineria produselor alimentare A IF 240 60 
265ma/25.06.2012 

28.06.2012 
28.06.2017 

95 

Management 

Management A IF 180 100 ma/20.12.2010 20.12.2015 

96 Management AP IFR 180 100 
7568/11.12.2008 
ap/11.12.2008 

an univ.2013-
2014 

97 
Matematică 

Matematică A IF 180 14 ev.inst. 09.07.2009 09.07.2014 

98 Matematică informatică A IF 180 16 ev.inst. 09.07.2009 09.07.2014 

Total locuri ARACIS 6210   
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Lista programelor de studii universitare de master autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate     ANEXA 6 

în anul universitar 2013-2014 în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu valabilitatea avizului ARACIS     

 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de master 

Specializarea / Programul de 
studii universitare de licenţă 

(locaţia geografică de 
desfăşurare

 
şi limba de 

predare) 

Acreditare 
(A)/ 

Autorizare 
de 

funcţionare 
provizorie 

(AP) 

Forma de 
învăţământ 

Numar de 
credite de 

studii 
transferabile 

Număr 
maxim de 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 
(ARACIS) 

Raport ARACIS 
Nr./data 

Observații/ 
Valabilitate aviz 

1 

Automatică și 
Calculatoare 

Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

Complemente de stiinta 
calculatoarelor 

A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

2 Ingineria calculatoarelor A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

3 Inginerie software A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

4 
Inteligenţă şi viziune 
artificială 

A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

5 
Reţele de comunicaţii şi 
sisteme distribuite 

A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

6 
Tehnologia informaţiei în 
economie 

A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

7 

Ingineria sistemelor 

Controlul avansat al 
proceselor 

A IF 120 45 a/23.06.2011 23.06.2016 

8 Informatică aplicată A IF 120 45 a/23.06.2011 23.06.2016 

9 
Informatică aplicată în 
ingineria sistemelor 
complexe 

A IF 120 45 a/23.06.2011 23.06.2016 

10 
Ingineria conducerii 
avansate a fabricaţiei 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

11 

Construcţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

“ECO” Infrastructuri pentru 
transporturi şi lucrări de artă 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

12 
Ingineria infrastructurii 
transporturilor 

A IF 120 50 a/23.06.2011 23.06.2016 

13 Inginerie structurală A IF 120 50 a/22.07.2010 22.07.2015 

14 
Construcţii durabile din 
beton 

A IF 120 35 a/21.07.2011 21.07.2016 

15 Inginerie geotehnică A IF 120 40 a/21.07.2011 21.07.2016 

16 
Patologia şi reabilitarea 
construcţiilor 

A IF 120 50 a/21.07.2011 21.07.2016 

17 
Ingineria tehnologiilor 
speciale in constructii 

A IF 120 30 

A cu schimbare 
domeniu și 
denumire 

a/21.07.2011 

21.07.2016 

18 
Inginerie și 
management 

Managementul proiectelor şi 
evaluarea proprietăţii 

A IF 120 30 a/21.07.2011 21.07.2016 
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19 

Construcții de Mașini 

Inginerie industrială 

Design industrial A IF 120 50 a/17.03.2011 17.03.2016 

20 
Ingineria şi managementul 
resurselor tehnologice in 
industrie 

A IF 120 35 
A cu schimbare 

denumire 
a/21.07.2011 

21.07.2016 

21 
Inginerie virtuală şi fabricaţie 
competitivă 

A IF 120 30 a/01.06.2011 01.06.2016 

22 

Inginerie virtuală şi fabricaţie 
competitivă (in limba 
engleza)-Virtual Engineering 
for Competitive 
Manufacturing 

A IF 120 30 a/01.06.2011 01.06.2016 

23 
Managementul şi ingineria 
calităţii 

A IF 120 50 a/17.02.2011 17.02.2016 

24 
Procese de producţie 
inovative şi management 
tehnologic 

A IF 120 30 a/01.06.2011 01.06.2016 

25 

Procese de producţie 
inovative şi management 
tehnologic (in limba 
germana)- Innovative 
Produktionsprozesse und 
Technologiemanagement 

A IF 120 30 a/01.06.2011 01.06.2016 

26 
Proiectarea asistată de 
calculator a sistemelor de 
fabricaţie 

A IF 120 50 a/17.03.2011 17.03.2016 

27 
Tehnologii avansate de 
fabricaţie 

A IF 120 50 a/23.06.2011 23.06.2016 

28 

Inginerie și 
management 

Antreprenoriat A IF 120 50 a/17.02.2011 17.02.2016 

29 
Managementul sistemelor 
logistice 

A IF 120 50 a/17.02.2011 17.02.2016 

30 
Management şi inginerie în 
afaceri 

A IF 120 50 a/17.02.2011 17.02.2016 

31 Evaluarea proprietății A IF 120 50 a/17.03.2011 17.02.2016 

32 
Ingineria și managementul 
intreprinderii sustenabile 

A IF 120 25 a/17.02.2011 17.02.2016 

33 Mecatronică și 
robotică 

Robotică A IF 120 45 a/01.06.2011 01.06.2016 

34 Robotică (în limba engleză) A IF 120 45 a/01.06.2011 01.06.2016 

35 

Electronică, 
Telecomunicații și 
Tehnologia Informației 

Inginerie electronică și 
telecomunicații 

Circuite şi sisteme integrate A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 

36 Inginerie electronică A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 

37 

Prelucrarea semnalelor şi  
imaginilor (în limba franceză 
) - Traitement du signal et 
des images 

A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 

38 
Sisteme integrate de 
comunicaţii cu aplicaţii 
speciale 

A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 
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39 Tehnologii multimedia A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 

40 Telecomunicaţii A IF 120 32 a/23.06.2011 23.06.2016 

41 

Inginerie Electrică 

Inginerie electrică 

Sisteme de monitorizare şi 
control în inginerie electrică 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

42 
Sisteme şi structuri electrice 
avansate 

A IF 120 35 a/23.06.2011 23.06.2016 

43 

Tehnici moderne de 
proiectare asistată de 
calculator în inginerie 
electrică 

A IF 120 35 a/23.06.2011 23.06.2016 

44 
Științe inginerești 
aplicate 

Ştiinţe inginereşti aplicate în 
medicină 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

45 Inginerie energetică 
Managementul sistemelor 
electroenergetice moderne 

A IF 120 50 a/23.06.2011 23.06.2016 

46 Instalații 
Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Ingineria instalaţiilor A IF 120 50 a/01.06.2011 01.06.2016 

47 

Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor 

Automobilul şi mediul A IF 120 50 a/30.09.2010 30.09.2015 

48 
Logistica transporturilor 
rutiere 

A IF 120 35 a/30.09.2010 30.09.2015 

49 

Inginerie mecanică 

Energii regenerabile A IF 120 35 a/23.06.2011 23.06.2016 

50 
Ingineria biosistemelor in 
agricultură şi industrie 
alimentară 

A IF 120 30 
A cu schimbare 

denumire 
a/23.06.2011 

23.06.2016 

51 
Inginerie de precizie şi 
managementul calităţii 

A IF 120 30 a/21.07.2011 21.07.2016 

52 
Managementul energiei 
termice 

A IF 120 35 a/23.06.2011 23.06.2016 

53 
Mecatronică și 
robotică 

Ingineria sistemelor 
mecatronice 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

54 

Ingineria Materialelor și 
a Mediului 

Inginerie materialelor 

Ingineria şi managemenul 
procesării avansate a 
materialelor 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

55 
Materiale, micro şi 
nanotehnologii 

A IF 120 50 a/17.02.2011 17.02.2016 

56 
Metalurgia pulberilor si 
materiale avansate 

A IF 120 50 a/23.06.2011 23.06.2016 

57 
Sudarea și asigurarea 
calității matrialelor 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

58 

Ingineria mediului 

Dezvoltare durabilă şi 
protecţia mediului 

A IF 120 25 a/17.03.2011 17.03.2016 

59 
Managementul integrat al 
resurselor naturale şi al 
deşeurilor 

A IF 120 30 a/23.06.2011 23.06.2016 

60 
Procedee avansate în 
protecţia mediului 

A IF 120 35 a/23.06.2011 23.06.2016 
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61 
Antreprenoriatul dezvoltării 
durabile 

A IF 120 50 a/26.01.2012 26.01.2017 

62 
Ingineria, dreptul şi 
economia dezvoltării 
durabile 

A IF 120 50 a/26.01.2012 26.01.2017 

63 
Cultura tehnologică şi 
comunicarea în domeniul 
dezvoltării durabile 

A IF 120 50 a/26.01.2012 26.01.2017 

64 

Inginerie (CUNBM) 

Inginerie mecanică 

Managementul mentenanţei 
sistemelor mecanice (Baia 
Mare) 

A IF 120 25 
A cu schimbare 

denumire 
30.04.2009 

30.04.2014 

65 
Proiectarea maşinilor şi 
echipamentelor (Baia Mare) 

A IF 120 25 
A cu scimbare 

denumire 
30.04.2009 

30.04.2014 

66 
Inginerie și 
management 

Managementul inovarii si 
dezvoltarii tehnologiei (Baia 
Mare) 

A IF 120 40 a/23.06.2011 23.06.2016 

67 

Inginerie industrială 

Ingineria calităţii sistemelor 
tehnologice (Baia Mare) 

A IF  120 25 
A cu scimbare 

denumire 
28.05.2009 

28.05.2014 

68 
Ingineria sistemelor flexibile 
de fabricaţie (Baia Mare) 

A IF 120 25 a/28.05.2009 28.05.2014 

69 

Inginerie eletrică 

Inginerie şi management în 
domeniul electric (Baia 
Mare) 

A IF 120 25 
A cu schimbare 

denumire 
28.05.2009 

28.05.2014 

70 
Sisteme moderne în 
acţionări electromecanice 
(Baia Mare) 

A IF 120 25 a/30.04.2009 30.04.2014 

71 

Inginerie energetică 

Inginerie şi management în 
domeniul energetic (Baia 
Mare) 

A IF 120 25 
Acu schimbare 

denumire 
28.05.2009 

28.05.2014 

72 

Monitorizarea şi analiza 
funcţionării sistemelor 
electroenergetice (Baia 
Mare) 

A IF 120 25 a/30.04.2009 30.04.2014 

73 

de Resurse Minerale şi 
Mediu (CUNBM) 

Ingineria mediului 
Evaluarea impactului şi 
riscului pentru mediu (Baia 
Mare) 

A IF 120 20 a/26.02.2009 26.02.2014 

74 Mine, petrol şi gaze 
Securitatea şi reabilitarea 
perimetrelor miniere (Baia 
Mare) 

A IF 120 20 
A cu schimbare 

denumire 
28.05.2009 

28.05.2014 

75 
Inginerie civilă și 
instalații 

Proiectarea avansată a 
structurilor din lemn și metal 

A IF 120 30 
412a/27.05.2013 

30.05.2013 

A cu încredere limitată 
evaluare la 1 an 

30.05.2014 
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76 Ingineria materialelor 
Ingineria procesării 
materialelor prin procedee 
speciale 

A IF 120 25 
410a/27.05.2013 

30.05.2013 
30.05.2018* 

77 

Litere (CUNBM) 

Sociologie 

Asistenţă şi incluziune 
socială a vârstnicilor şi 
persoanelor cu dizabilităţi 
(Baia Mare) 

A IF 120 50 a/30.07.2009 30.07.2014 

78 Filosofie Drepturile omului (Baia 
Mare) 

A IF 120 50 
A cu schimbare 

denumire 
a/24.09.2009 

24.09.2014 

79 

Filologie 

Dinamica limbii române 
contemporane (Baia Mare) 

A IF 120 26 a/30.04.2009 30.04.2014 

80 

Limba română în context 
european (spaţiu, cultură, 
comunicare) (Baia Mare) 
HSU157/31.05.2013 

A IF 120 20 
2008 

nefinalizat 
2013 

81 
Literatura engleză pentru 
copii şi tineret (Baia Mare) 

A IF 120 25 a/30.04.2009 30.04.2014 

82 

Literatura română şi 
modernismul european (Baia 
Mare) 
HSU157/31.05.2013 

A IF 120 20 
2008 

nefinalizat 
2013 

83 
Limba franceză în traduceri 
specializate (Baia Mare) 

A IF 120 26 
A cu schimbare 

domeniu de licență 
30.04.2009 

30.04.2014 

84 

Studii culturale 

Etnologie şi antropologie 
socială (Baia Mare) 
HSU157/31.05.2013 

A IF 120 20 
2008 

nefinalizat 
2013 

85 
Etnoturism/Etnologia şi 
turismul cultural (Baia Mare) 
HSU157/31.05.2013 

A IF 120 25 
2008 

nefinalizat 
2013 

86 
Studii canadiene (Baia 
Mare) HSU157/31.05.2013 

A IF 120 20 
2008 

nefinalizat 
2013 

87 Teologie 

Teologie creştină şi 
spiritualitate europeană 
(Baia Mare) 
HSU157/31.05.2013 

A IF 120 25 a/20.03.2008 
20.03.2013 

plătit 

88 Ştiinţe (CUNBM) Matemetică 
Matematica didactica (Baia 
Mare) 

A IF 120 30 

2010 
Reevaluat in luna 
mai 2013-raport 

289ma/30.05.2013-
incredere 
acreditare 

30.05.2018 
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89 
Matematici computationale 
si tehnologii informatice 
(Baia Mare) 

A IF 120 30 

2007 
Reevaluat in luna 
mai 2013-raport 

290ma/30.05.2013-
incredere 
acreditare 

30.05.2018 

90 

Chimie 

Metode de analiza utilizate 
in controlul calitatii mediului 
si produselor (Baia Mare) 

 IF 120 40 

2008 
Reevaluat in luna 
mai 2013-raport 

292ma/30.05.2013-
incredere 
acreditare 

30.05.2018 

91 Chimie didactica (Baia Mare) A IF 120 30 

2008 
Reevaluat in luna 
mai 2013-raport 

293ma/30.05.2013-
incredere 

 acreditare 

30.05.2018 

92 Biologie 
Biochimie aplicată (Baia 
Mare) 

A IF 120 30 

2008 
Reevaluat in luna 
mai 2013 -raport 

291ma/30.05.2013-
incredere 

acreditare cu 
schimbare 
denumire 

30.05.2018 

93 Management 
Managementul proiectelor 
europene (Baia Mare) 

A IF 120 25 
2010? 

a/28.05.2009 
HC ARACIS site 

28.05.2015 

94 
Administrarea 
afacerilor 

Managementul afacerilor 
(Baia Mare) 

A IF 120 25 a/28.05.2009 28.05.2014 

95 Informatică 
Informatică şi inginerie 
software (Baia Mare) 

A IF 120 40 a/18.03.2010 18.03.2015 

Total locuri ARACIS 3409   

Total locuri MINISTER 4700   
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ANEXA 7 
 

Rezultatele evaluării performaţei universităţii: grad de importanţă vs. grad de 
satisfacţie 
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ANEXA  8 

SITUAȚIA PROIECTELOR PE FONDURI STRUCTURALE LA 31.12.2013 
 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Cod 

contract 
Beneficiar principal 

Manager 
proiect 

Valoare totală 
eligibilă 
proiect 

Valoare totală 
aferentă UTCN 

Contribuția 
2% 

Stare 
proiect 

1 POSCCE 12467 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Traian 

Petrișor 
3.657.500,00 3.657.500,00 0,00 finalizat 

2 POSCCE GRID 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Cebuc Emil 2.295.830,00 2.295.830,00 45.916,60 finalizat 

3 POSCCE 2207 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Burnete 
Nicolae 

7.628.807,00 7.628.807,00 0,00 finalizat 

4 POSDRU 6831 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Farcaș 
Doru 

919.000,00 919.000,00 18.380,00 finalizat 

5 POSDRU 9136 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Popescu 
Daniela 

740.000,00 740.000,00 14.800,00 finalizat 

6 POSDRU 22008 
Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-
Napoca 

Radu A. 
Munteanu 

890.765,00 166.892,00 3.337,84 finalizat 

7 POSDRU 24239 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Marius 
Bulgaru 

1.844.000,00 1.844.000,00 36.880,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

8 POSDRU 24450 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Țopa 

Marina 
914.300,00 914.300,00 18.286,00 finalizat 

9 POSDRU 28382 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Brad Stelian 1.311.888,00 1.031.863,00 20.637,26 finalizat 

10 POSDRU 32768 Beneficiar MECTS 
Cosovici 

Gloria 
18.478.479,00 787.500,00 0,00 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

11 POSDRU 37486 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Titus Crișan 1.916.105,00 864.700,00 17.294,00 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

12 POSDRU 47649 CCI VALCEA 
Marcu 
Lucian 

18.721.057,00 2.801.302,00 0,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

13 POSDRU 50933 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Soporan 
Vasile 

20.322.051,00 16.113.000,00 322.260,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

14 POSDRU 
52603 

POSTDOC 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Vlaicu Aurel 20.941.500,00 14.140.484,30 282.809,69 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

15 POSDRU 52839 
ADECCO Resurse 

Umane SRL București 
Sucală 
Voicu 

11.984.325,00 0,00 0,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

16 POSDRU 53084 
Universitatea 

POLITEHNICA 
Bucuresti 

Abrudean 
Mihail 

11.612.641,00 1.277.392,00 25.547,84 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

17 POSDRU 54956 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Orza 

Bogdan 
11.002.477,00 4.796.241,00 95.924,82 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

18 POSDRU 55652 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Rusu 

Tiberiu 
11.000.000,00 2.700.000,00 54.000,00 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

19 POSDRU 57546 SC COMPA SA 
Nedevschi 

Sergiu 
2.401.561,00 25.000,00 0,00 finalizat 

20 POSDRU 60891 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Vlaicu Aurel 19.490.543,00 15.734.184,00 314.683,68 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

21 POSDRU 61086 
Academia de Științe 
Economice București 

Sucală 
Voicu 

10.612.142,00 1.142.329,00 22.846,58 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

22 POSDRU 61152 
ACPART 

BUCURESTI 
Sucală 
Voicu 

16.425.449,00 630.000,00 12.600,00 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

 

148



23 POSDRU 61397 
Universitatea 

POLITEHNICA 
București 

Morar Liviu 18.771.378,00 1.892.777,00 37.855,54 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

24 POSDRU 61810 
Universitatea 

POLITEHNICA 
București 

Rusu 
Corneliu 

20.738.258,00 1.214.600,00 24.292,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

25 POSDRU 61830 
Universiatea Tehnică 

de Construcții 
București 

Opruța Dan 17.494.516,00 1.282.068,00 25.641,36 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

26 POSDRU 
61916 

MUSATIN 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Cenan 
Călin 

20.949.409,53 10.598.821,00 211.976,42 

în 
implementar

e la 
31.12.2013 

27 POSDRU 62459 ERNST & YOUNG 
Popescu 
Daniela 

20.909.052,00 800.000,00 16.000,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

28 POSDRU 62485 
Universitatea 

POLITEHNICA 
București 

Abrudean 
Mihail 

20.346.180,00 4.069.236,00 81.384,72 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

29 POSDRU 62557 
Universitatea 

POLITEHNICA 
București 

Nedevschi 
Sergiu 

20.872.850,00 1.920.302,00 38.406,04 finalizat 

30 POSDRU 63806 
Universiatea Tehnică 

de Construcții 
București 

Abrudean 
Mihail 

19.763.038,00 1.555.414,15 31.108,28 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

31 POSDRU 64051 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Abrudean 

Mihail 
5.174.043,00 1.442.317,00 28.846,34 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

32 POSDRU 64069 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Vistrian 
Matieș 

16.929.084,00 4.642.248,14 92.844,96 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

33 POSDRU 64234 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Radu A. 

Munteanu 
16.914.059,63 9.677.517,00 193.550,34 

finalizat - CR 
finală în 
verificare 

34 POSDRU 
78534 
QDOC 

Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca 

Borda 
Monica 

21.327.000,00 19.243.000,00 384.860,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

35 POSDRU 
3405PACT
7/2.1/S/3 

Universitatea 
POLITEHNICA 

București 

Marița 
Tiberiu 

2.700.600,00 284.650,00 5.693,00 finalizat 

36 POSDRU 
57083 
PRIDE 

Universitatea Stefan 
cel Mare Suceava 

Popescu 
Daniela 

13.414.188,00 3.488.829,00 69.776,58 finalizat 

37 POSDRU 
60078 
SIDOC 

Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca 

Popescu 
Daniela 

20.936.700,00 20.936.700,00 418.734,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

38 POSDRU 
7676 

PRODOC 
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 
Lazea 

Gheorghe 
15.156.032,00 15.156.032,00 303.120,64 finalizat 

39 POSDRU 64246 
Universitatea 

POLITEHNICA 
București 

Mihaela 
Dânșoreanu 

32.085.116,00 1.138.461,50 22.769,23 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

40 POSDRU 39819 
Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-
Napoca 

Doina 
Catană 

1.780.775 285.200 5.704,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

41 POSDRU 81459 
Universitatea din 

Oradea 
Burnete 
Nicolae 

1.202.802,00 89.145,74 0,00 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

42 POSDRU 22008 
Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-
Napoca 

Radu A. 
Munteanu 

890.765,00 166.892,00 3.337,84 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

43 POSDRU 63922 
Institutul Național 

pentru IMM 
Sucală 
Voicu 

8.223.421,00 612.246,00 12.244,92 
finalizat - CR 

finală în 
verificare 

  

TOTAL 
SOLD   

511.689.687,16 180.706.780,82 3.314.350,52 
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ANEXA 9 
Gradul de îndeplinire a Planului Operațional al Biroului Consiliului de Administrație 

(octombrie 2013-septembrie 2014) la 31 decembrie 2013 
 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Grad de îndeplinire la 31 dec. 2013 

Îndeplinit  În derulare 
și în 2014 

Termen 

1 Informatizarea procesului  de învățământ  (introducerea statelor de funcții în 
SINU) 

X  30.09.2014 

2 Reproiectarea DSPP - Reorganizarea de  programe  de studii masterale 
didactice pentru absolvenţii de studii de licenţă care vor deveni cadre 
didactice (în învăţământul preuniversitar şi universitar)  
Iniţierea de programe de studii masterale de profil necesare în învăţământul 
preuniversitar 

 X 30.09.2014 

3 Premierea cadrelor didactice avand calificativul „excelent” în procesul 
didactic 

 LIPSĂ 
LEGISLAȚIE 

 

4 Intâlniri cu studenții  din fiecare facultate și cu cei ai organizațiilor 
studențești din UTCN în vederea colectării problemelor, a ideilor de 
îmbunătățire și de aplicare a acestora 

X X 30.06.2014 

5 Metodologie de acordare de premii pentru proiecte realizate de studenți și 
tineri cercetători/cadre didactice care cu utilitate pentru UTCN şi aplicare 

partial X 30.09.2014 

6 Incurajarea procesului de întinerire a corpului academic și de promovare a 
acestora pe posturi didactice vacante, scoase la concurs 

X X 30.09.2014 

7 Modernizarea bibliotecii prin extinderea informatizarii, digitizarea 
depozitului de carte, extinderea spatiilor de depozitare si de studiu 

 X 30.09.2014 

8 Întâlniri de informare a mediului academic (CJ-N; BM),  colectarea 
problemelor, ideilor de îmbunătățire,  prelucrarea  şi aplicarea acestora 

X X 30.09.2014 

9 Actualizarea regulamentelor UTCN, în conformitate cu reglementările MEN X X 30.09.2014 
10 Elaborarea unui ghid pentru reorganizarea programelor de studiu în spiritul 

paradigmei „învăţământ centrat pe student” și lansarea procesului de 
sensibilizare pentru reorganizarea programelor de studiu 

 X 30.09.2014 

11 Program de pregătire  suplimentară a studenților din anul I în științe 
fundamentale (matematică, fizică) pentru aducerea cunoștintelor acestora la 
un nivel corespunzător cerințelor de pregătire în inginerie 

X X 20.01.2014 

12 Consilierea și orientarea în carieră a studenților UTCN prin OCOC și tutorii de 
an, organizarea unor actiuni specifice (Săptămâna bobocilor, Zilele carierei în 
UTCN) 

X X 30.06.2014 

13 Reproiectarea promovării ofertei educaționale pentru ciclul de licență, prin 
ORCA 

X X 30.06.2014 

14 Reamenajarea  librariei UTCN şi organizarea de lansări de carte X X 30.09.2014 
15 Dezvoltarea sistemului informatic şi de comunicaţii al universităţii X X 30.09.2014 
16 Identificarea domeniilor de excelenţă şi a posibilităţilor de cooperare în 

domenii interdisciplinare 
X X 30.09.2014 

17 Masuri pentru sprijinirea structurilor de cercetare şi a cercetătorilor X X 30.09.2014 
18 Îmbunătăţirea procesului de management a proiectelor de cercetare prin 

dezvoltarea unor soluţii informatizate 
parțial X 30.09.2014 

19 Dezvoltarea unor laboratoare de cercetare dotate cu tehnologii de vârf in 
domenii de perspectiva 

parțial X 30.09.2014 

20 Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării in mediul tehnico economic X X 30.09.2014 
21 Susţinerea publicării rezultatelor cercetării (taxele de participare) la 

conferințe de prestigiu 
X X 30.09.2014 

22 Cofinanţare a conferinţelor internaţionale organizate de UTCN care sunt 
indexate ISI Web of Science 

 X 30.09.2014 

23 Premierea publicaţiilor în reviste ISI cu SRI>0.5 X X 30.09.2014 
24 Asigurarea accesului la bazele de date internaţionale cu publicaţii ştiinţifice X X 30.09.2014 
25 Susţinerea financiară a întâlnirilor de lucru în etapa de elaborare a aplicaţiei 

de finanţare în consorţii internaţionale (ex. FP7) 
X X 30.09.2014 

26 Continuarea procesului de descentralizare a resurselor financiare - faza II, 
până la nivelul facultăţilor cu monitorizare centralizată. 

 X 30.09.2014 

27 Alocarea şi distribuirea resurselor bugetare pentru acordarea burselor 
studenţeşti la nivelul facultăţilor. 

X X 30.09.2014 

28 Perfecţionarea personalului din universitate şi dezvoltarea resursei umane X   
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Grad de îndeplinire la 31 dec. 2013 

Îndeplinit  În derulare 
și în 2014 

Termen 

tinere prin programe de mentorat 

29 Documentarea proceselor din universitate privind asigurarea calității (a se 
vedea recomandările EUA și ARACIS) 

X   

30 Activarea comisiilor de evaluare internă a programelor de studii și lansarea 
procesului de evaluare periodică a programelor de studii (selectarea unui 
program pilot în fiecare facultate) 

 X 30.09.2014 

31 Aprobarea noului sistem de evaluare a calității de către studenți (EADS) și 
informatizarea pentru aplicare 

X X 30.09.2014 

32 Dezvoltarea și activarea platformei de consultare publică  X 30.09.2014 
33 Evaluarea internațională U-Multirank a UTC-N X X 30.09.2014 
34 ThinkNEXT: Reabilitarea și extinderea campusului UTCN – proiect în cadrul 

proiectului major Cluj Innovation City 
 X 30.09.2014 

35 Dezvoltarea unor masterate profesionale în parteneriat cu mediul economic 
(ex. IT) 

 X 30.09.2014 

36 Documentarea proceselor din cadrul Școlii Doctorale  X 30.09.2014 
37 Dezvoltarea bazei de programe EC sau bazate pe standarde ocupaţionale / 

profesionale 
 X 30.09.2014 

38 Proiectarea Centrului Regional Integrat pentru Formare Profesională 
Continuă 

 X 30.09.2014 

39 Colaborarea cu mediul economic X X 30.09.2014 
40 Internaţionalizarea educaţiei la nivel instituţional  X 30.09.2014 
41 Eficientizarea relației cu alumni  X 30.09.2014 
42 Colaborarea cu universitățile clujene X X 30.09.2014 
43 Colaborarea cu administrația locală X X 30.09.2014 
44 Promovare și comunicare eficientă către mediul exterior X X 30.09.2014 
45 Site / social media X X 30.09.2014 
46 Continuarea dezvoltării infrastructurii de instruire a extensiilor universitare X X 30.09.2014 
47 Continuarea dezvoltării unui sistem de prioritizare a programului de 

investiții, bazat pe criterii măsurabile 
 X 30.09.2014 

48 Aplicarea de măsuri de eficientizare a consumurilor de gaze naturale, energie 
electrică etc. 

parțial X 30.09.2014 

49 Integrarea actualului sistem informatic de management universitar al 
CUNBM în sistemul integrat al UTCN 

parțial X 30.09.2014 

50 Armonizarea planurilor de învăţământ din cadrul UTCN-CUNBM cu cele de la 
UTCN-Centru, acolo unde este cazul 

parțial X 30.09.2014 

51 Întocmirea pachetului de documente de bază privind activitatea academică 
din UTCN care trebuie însuşit şi asumat prin semnătură de cadrele didactice 
ale UTCN-CUNBM 

X X 30.09.2014 

52 Iniţierea unor programe de studii masterale în colaborare între UTCN-
CUNBM şi structuri din UTCN-Centru care să utilizeze în comun resursa 
educaţională  

 X 30.09.2014 

53 Iniţierea programelor de studii masterale didactice pentru absolvenţii de 
studii de licenţă care vor deveni cadre didactice 

 lipsă 
legislație 

 

54 Iniţierea programelor de studii cu dublă specializare pentru: română-
etnologie, filozofie-jurnalism, chimie-biologie, de la facultăţile de Litere şi 
Ştiinţe 

 lipsă 
legislație 
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