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SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE INSTITU łIONAL Ă EXTERNĂ 

Subiectul prezentului raport de evaluare externă a calităŃii îl constituie Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15, denumită în continuare pe scurt 

Universitatea sau UTC-N.  

Scopul prezentei evaluări instituŃionale externe este acela de a identifica şi certifica măsura în care 

Universitatea răspunde interesului public, precum şi măsurile asigurate pentru creşterea calităŃii în 

procesul de predare-învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Principalele obiective ale  evaluării externe la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca au fost 

următoarele:  

a. Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităŃi în procesul de predare-

învăŃare în Universitatea Tehnică Cluj-Napoca ; 

b. Să asigure studenŃilor, angajatorilor şi publicului larg un acces  rapid la informaŃii 

clare, de încredere şi explicite despre modul în care UTCN oferă programe de studii, 

diplome şi calificări, care respectă cerinŃele naŃionale, în conformitate cu standardele 

academice europene şi principiile de calitate;  

c. Să asigure faptul că, în situaŃiile în care calitatea programelor de studii este deficitară, 

se creează premisele pentru iniŃierea acŃiunilor de îmbunătăŃire a acestora;  

d. Să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesului de predare-

învăŃare, transparenŃa gestiunii şi responsabilitatea publică a UTCN ca instituŃie de 

învăŃământ superior.  

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca funcŃionează în baza Legii de organizare a învăŃământului 

superior, publicată în Monitorul Oficial, Partea I A, nr. 249 din 26 octombrie 1948, prin care a fost 

înfiinŃat Institutul de Mecanică din Cluj, care, după denumirea de Institutul Politehnic din Cluj 

devine, prin Hotărârea Guvernului nr. 812 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului 

ÎnvăŃământului din 1992, Universtitatea Tehnică Cluj-Napoca.  

La data evaluării externe în cadrul UniversităŃii funcŃionează următoarele facultăŃi: Facultatea de 

Arhitectură şi Urbanism; Facultatea de Automatică şi Calculatoare; Facultatea de ConstrucŃii şi 

InstalaŃii; Facultatea de ConstrucŃii de Maşini; Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii şi 

Tehnologia InformaŃiilor; Facultatea de Inginerie Electrică; Facultatea de Mecanică şi Facultatea de 

ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor.  

Din totalul celor 55 programe de studii de licenŃă derulate în cadrul celor opt facultăŃi au fost 

selectate pentru evaluarea calităŃii următoarele 11 programe: ConstrucŃii civile, industriale şi 
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agricole; Tehnologia construcŃiilor de maşini; Inginerie economică industrială; Autovehicole rutiere; 

ŞtiinŃa materialelor; Electronică aplicată; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii; Calculatoare; 

Automatică şi informatică aplicată; Sisteme electrice; Management energetic.  

Alături de cele 11 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituŃională de către doi 

experŃi evaluatori. Pe tot parcursul evaluării noastre externe au participat un expert străin, un 

reprezentant al Comisiei Consultative şi un reprezentant al studenŃilor .  

Din cele 12 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat  că sunt 

îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de performanŃă, fie la valorile minime, fie la 

nivelul  ref1/ref2.  

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenta instituŃională a 

fost că Universitatea Tehnică Cluj-Napoca prezintă un grad de încredere ridicat din punct de vedere 

al interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru creşterea calităŃii în procesul de predare-

învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, pe baza opiniilor 

experŃilor evaluatori şi a responsabililor implicaŃi, inclusiv prin discuŃiile separate ale echipei cu 

studenŃii, absolvenŃii şi cu reprezentanŃi ai angajatorilor, după confruntarea informaŃiilor f ăcute 

publice pe diferite căi şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe 

documentele în original, şi, acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate suplimentar există o 

credibilitate mare a informaŃiilor diseminate de universitate pe diferite canale.  

Din evaluarea instituŃională şi din evaluările pe programe a rezultat că sunt îndepliniŃi toti 

indicatorii cantitativi şi calitativi aferenŃi infrastructurii academice, ceea ce demontrează că 

universitatea poate să asigure derularea în condiŃii normale a procesului de predare-învăŃare. Facem 

pecizarea că declaraŃiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura academică au fost 

confruntate cu datele din Compartimentul financiar-contabilitate, probate cu documente justificative 

corespunzătoare.  

ExperŃii evaluatori implicaŃi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au susŃinut în 

rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că Universitatea asigură derularea 

tuturor activităŃilor de educaŃie şi cercetare, prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din 

propria experienŃă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienŃă cu universităŃi similare din 

lume. 

În acelaşi timp, echipa de evaluatori apreciază deosebit modul exemplar în care gazdele 

vizitate s - au străduit să răspundă cu promtitudine tuturor solicitărilor de informaŃii suplimentare, 

ocazie cu care a impresionat competenŃa pe probleme de calitate a unui foarte mare număr de cadre 
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didactice, ceea ce denotă preocupări instituŃionale constante pentru formarea şi completarea unei 

culturi solide a calităŃii. 

 Apreciem de asemenea impactul pe care îl au experŃii independenŃi în evaluarea internă a 

calităŃii, reprezentanŃi de angajatorii absolvenŃilor, precum şi contactele constante pe care 

Universitatea le are cu absolvenŃii ei, în scopul identificării celor mai potrivite mijloace de a 

îmbunătăŃi calitatea programelor de studii, în special în ceea ce priveşte creşterea eficienŃei 

activităŃilor practice. 

 Compararea permanentă a programelor de învăŃământ şi a performanŃelor ştiinŃifice cu cele 

ale UniversităŃilor cu profil similar din Europa şi nu numai, în cadrul unor parteneriate devenite 

obişnuite, constituie o garanŃie suplimentară a reuşitelor preocupărilor pentru asigurarea 

competitivităŃii la nivel internaŃional a calităŃii absolvenŃilor, a cercetării ştiinŃifice şi a implementării 

acesteia în practica industrială şi economică. 

Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în sinteza de faŃă, suntem conduşi la formularea  

opiniei  potrivit căreia Universitatea Tehnică Cluj-Napoca prezintă un grad ridicat de încredere în 

ceea ce priveşte calitatea activităŃilor derulate în planul educaŃiei superiare tehnice, precum şi al 

cercetării în domeniu.  

Recomandăm conducerii UniversităŃii Tehnice Cluj-Napoca să susŃină cu toate resursele 

necesare procesul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii în toate activităŃile desfăşurate.  

 În particular, recomandăm concentrarea preocupărilor pentru creşterea numărului criteriilor şi 

standardelor de calitate, pentru care indicatorii de  performanŃă se ridică la ref. 1, iar  pentru cei 

situaŃi la ref. 1 să se ridice în viitor la ref. 2. 

 În egală măsură recomandăm formularea şi atingerea unor standarde de performanŃă ref. 

proprii superioare celor situate la ref. 2. 

 În ceea ce priveşte creşterea competenŃelor complementare ale absolvenŃilor, pe baza 

discuŃiilor cu angajatorii, recomandăm creşterea strădaniilor pentru lărgirea abilităŃilor de 

comunicare, inclusiv în limba engleză ale absolvenŃilor. În acest scop pot fi utilizate şi 

disponibilităŃile unor angajatori de a  sprijini astfel de eforturi, până la contribuŃii financiare.  

De asemenea avem în vedere identificarea şi folosirea unor oportunităŃi din partea 

angajatorilor, în scopul susŃinerii unei părŃi a activităŃilor practice. 

Felicităm pe colegii noştri de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca pentru eforturile depuse 

şi rezultatele obŃinute în planul asigurării calităŃii.  
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I. Prezentarea UniversităŃii Tehnice din Cluj-Napoca 
 

1.1. Scurt istoric 
 

ÎnvăŃământul tehnic în Cluj-Napoca îşi are obârşia încă din secolul al XVIII-lea, mai precis 

în anul 1777, aşa cum, documentat relatează prof. univ. dr. Radu MUNTEANU, rectorul 

UniversităŃii Tehnice din Cluj-Napoca. În sens modern, pe firmamentul valorilor culturale ale 

municipiului Cluj-Napoca, învăŃământul tehnic s-a afirmat încă de la începutul secolului trecut.  

 Realizarea statului naŃional unitar român, la 1 decembrie 1918, a deschis perspective noi 

pentru învăŃământul de toate gradele. Astfel, la 1 februarie 1920 este înfiinŃată Şcoala superioară 

industrială, care ulterior trece printr-o suită de reorganizări  devenind în 1922 Şcoala de conductori 

tehnici. Era unica şcoală de acest nivel în Ńară, cu profil electromecanic. Ea este precursoare a 

Politehnicii clujene. În 1937 a fost reorganizată ca Şcoala de subingineri electromecanici. O altă 

şcoală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Şcoala de conductori de lucrări publice, cu specific de 

drumuri şi poduri, veritabilă precursoare a FacultăŃii de ConstrucŃii.  

 În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului EducaŃiei NaŃionale privind 

înfiinŃarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultăŃi: construcŃii, electromecanică şi silvicultură, prin 

prevederile Legii pentru reforma învăŃământului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanica 

din Cluj, având o facultate cu două secŃii: termotehnică şi maşini de lucru. ÎnfiinŃarea s-a realizat 

prin Decizia de organizare a InvăŃământului superior nr. 263327 publicată în Monitorul oficial nr. 

249/26 octombrie 1948. Creşterea nevoii de cadre tehnice a făcutca în anul 1953 Institutul de 

Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj.  

 După 1989, învăŃământul superior românesc a revenit la tradiŃia românească corelată cu 

sistemul occidental. În 1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca şi-a schimbat denumirea în 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, iar din cele trei facultăŃi existente la momentul respectiv, 

prin restructurare s-au constituit şapte facultăŃi: Automatică şi Calculatoare, Electronică, 

TelecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei, Inginerie Electrică, ConstrucŃii, ConstrucŃii de Maşini, 

Mecanică, ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor, precum şi Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de 

AdministraŃie. Din  anul universitar 1998/1999 organigrama UniversităŃii Tehnice din Cluj-Napoca 

s-a completat cu Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.  

 La momentul actual, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (pe scurt UTC-N) pregăteşte 

specialişti pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică, electrică, de construcŃii şi arhitectură) prin 

studii de licenŃă, master şi doctorale, numărul studenŃilor depăşind 10000.  
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1.2. EducaŃia şi cercetarea 
 

  UTC-N desfăşoară activităŃile educaŃionale orientând spre studenŃi întregul potenŃial al 

resurselor umane şi materiale, precum şi activităŃi de cercetare, care dezvoltă spiritul antreprenorial 

al membrilor comunităŃii academice în scopul atragerii şi utilizarii eficiente a fondurilor materiale. 

  Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca şi-a asumat o misiune bine precizată orientată spre 

activităŃi educaŃionale şi de cercetare. Vom reveni cu detalieri în SecŃiunea 3.1. 

Principiile care stau la baza activităŃilor educaŃionale şi de cercetare, sunt stipulate în Carta 

Universitară a UTC-N pe care le vom detalia deasemenea în SecŃiunea 3.1. 

Cercetarea ştiinŃifică a reprezentat o preocupare esenŃială a cadrelor didactice şi cercetătorilor 

din UTC-N. PotenŃialul ştiinŃific de care dispune Universitatea a îndreptăŃit-o să organizeze o suită 

de manifestări ştiinŃifice de anvergură, cu o largă participare a specialiştilor români şi străini. 

Rezultatele practice ale activităŃii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte şi proiecte cu 

finanŃare internă şi internaŃională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, ANSTI, 

PNCDI şi cele finanŃate de Comisia Uniunii Europene: EUREKA, COPERNICUS, COST, PC5 şi 

PC6 (Anexa_91, Anexa_92 şi Anexa 85).   

 Racordarea UniversităŃii la cerinŃele europene de educaŃie superioară şi cercetare este 

reflectată de o seamă de convenŃii internaŃionale la care este parte şi de o gamă largă de programe 

europene cu specific educaŃional: TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO, 

CEEPUS. De asemenea, au fost încheiate o serie de convenŃii, acorduri şi protocoale internaŃionale 

cu universităŃi din Franta, Italia, Germania, SUA, Austria etc. Din 2003 UTC-N face parte din 

AsociaŃia Europeană a UniversităŃilor.    

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astazi ca o instituŃie de învăŃământ superior 

tehnic modernă, aflată într-o fază de renaştere veritabilă, confirmând autentice disponibilităŃi de 

creaŃie ştiinŃifică şi tehnică, de instruire şi formare a tineretului în spiritul profesionalismului şi 

creativităŃii. 

 

1.3. InformaŃii cheie 
  

 În Univeritatea Tehnica din Cluj-Napoca functioneaza un numar de 138 programe structurate 

conform tabelului următor (Anexa_22_01_Programe_Licenta, 

Anexa_22_02_Programe_Lunga_Durata, Anexa_22_03_Programe_Colegiu, Anexa_22_04_ 

Programe_Postuniversitare). 
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 Pentru anul universitar 2007-2008, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de un număr 

total de 4090 de locuri, din care 1940 locuri cu finanŃare de la buget şi 2150 locuri cu taxă.  În 

tabelul nr. 1 detaliem pe facultăŃi şi domenii repartizarea acestora.   

 

Tabel nr. 1. SituaŃia centralizată a programelor de studii pe facultăŃi. 

Facultatea 

  L
ic

en
ta

 

  L
un

ga
 d

ur
at

a 

  S
cu

rt
a 

du
ra

ta
 

  P
os

tu
ni

ve
rs

ita
r 

Arhitectura 1 1 - - 

Automatizari şi calculatoare 6 4 3 6 

Constructii şi Instalatii 7 4 2 5 

Constructii de Masini 20 9 6 5 

Electronica, Telecomunicatii şi Tehnologia informatiei 4 4 1 8 

Inginerie Electica 6 5 1 4 

Mecanica 5 4 1 3 

Stiinta şi ingineria materialelor 6 3 1 3 

 

 

Numărul total al studenŃilor care intră în anul I va fi prezentat în SecŃiunea 3.3 “Oferta 

educaŃională”. 

 

  SituaŃia statistică a încadrării cu personal didactic şi administrativ este prezentata în tabelul 

următor.  

Tabel nr. 2. Repartizarea posturilor pe facultăŃi  

Prof. Conf S.L. Asist Prep Total 
Facultatea 

T V T V T V T V T V T V 

Arhitectura 3 0 8 0 6 13 8 14 2 5 27 32 

Automatizari şi calculatoare 28 0 19 0 22 85 20 5 18 9 107 99 

Constructii şi instalatii 35 0 24 0 25 54 21 19 5 6 110 79 

Constructii de masini 47 0 21 0 27 38 20 14 0 4 115 56 

Electronica şi telecomunicatii 19 0 12 0 10 37 23 36 3 2 67 55 

Inginerie electrica 31 0 14 0 15 12 14 10 1 2 75 24 

Mecanica 25 0 8 0 15 24 12 10 0 3 60 37 

Stiinta şi ingineria materialelor 20 0 14 0 26 12 7 2 2 1 69 15 

TOTAL 212 0 124 0 149 286 125 96 31 32 641 414 
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Tabel nr. 3. Repartizarea personalului administrativ 

 Posturi ocupate Posturi  
vacante 

Total 

Personal auxiliar catedre 118 5 123 
Personal de sprijin al procesului de învăŃământ 105 6 111 
Personal nedidactic 248 32 280 
TOTAL 471 43 514 

 

1.4. Ultima evaluare a calităŃii 
Aşa cum rezultă din Anexa_1, Anexa_3, Anexa_23 şi din Hotărârile de Guvern, precum şi 

din documentele provenite de la CNEAA toate programele de studii de licenŃă au fost supuse 

autorizării provizorii sau acreditării, precum şi/sau evaluării periodice pe parcursul anilor 2004-

2006. 

Respectarea legislaŃiei în vigoare după 1994, privind acreditarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii, fără depăşirea termenelor prevăzute, atestă o îndelungă şi statornică 

preocupare a comunităŃii universitare din UTC-N şi a menagemetului ei, pentru ceea ce înseamnă 

evaluare academică şi rolul ei în asigurarea calităŃii. 

Prezentăm mai jos situaŃia acreditărilor şi autorizărilor provizorii ale programelor de studii pe 

facultăŃi şi categorii. 
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Tabel nr.4 SituaŃia programelor de studii din punct de vedere al acreditării 

Facultatea de ARHITECTURA 
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (6 ani, zi, 360 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 2000-2001   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2001-2002   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

p=Arhitectura 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007 DA (VI) Lichid.in2006-2007  

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2007-2008 DA (V ) Lichid.in2007-2008 
HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2008-2009 DA (IV) Lichid.in2008-2009 

1. Arhitectura 

d=Arhitectura 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2009-2010 DA (III) Lichid.in2009-2010 

 
 
 
 

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I+II(INTEGRAT) (6 ani, zi, 360 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2010-2011 DA (II) 
1. Arhitectura d=Arhitectura 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2011-2012 DA (I) 
Gr. 0 

Obs. Sunt 1 specializări, din care A(creditate)=1 
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Facultatea de AUTOMATICÃ şi CALCULATOARE  
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Automatică şi informatică industrială 
p=ŞtiinŃa sistemelor şi 

calculatoarelor 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  
Automaticã 

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

1. 

Automatică şi informatică aplicată 

d=Ingineria  sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Automatică şi informatică industrială (în limba 
engleză) 

p=ŞtiinŃa sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  
Automatică (în limba engleză) 

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. 

Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză) 

d=Ingineria  sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=ŞtiinŃa sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. Calculatoare 

d=Ingineria  sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   

4. Calculatoare (în limba engleză) p=ŞtiinŃa sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG  301/1998 A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   
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 A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   
2000-2001 2004-2005   

 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

  

d=Ingineria  sistemelor şi 
calculatoarelor 

HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

 
 

Facultatea de AUTOMATICÃ şi CALCULATOARE  
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

 

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
1. Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză) d=Ingineria  sistemelor 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA ( I) 
Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
2. Automatică şi informatică aplicată d=Ingineria  sistemelor 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA ( I) 
Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 - 
3. Automatică şi informatică aplicată (la Satu-Mare) d=Ingineria  sistemelor 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Automatizari (SM) 

colegiu 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
4. Calculatoare(în limba engleză) 

d=Calculatoare şi tehnologia  
informaŃiei HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA ( I) 

Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
5. Calculatoare 

d=Calculatoare şi tehnologia  
informaŃiei HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA ( I) 

Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
6. Tehnologia informaŃiei 

Trunchi comun 
an I si II d=Calculatoare şi tehnologia  

informaŃiei HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA ( I) 
Gr. 3 din Tehnicã 
de calcul colegiu 

Obs. Sunt 6 specializări, din care A(creditate)=5 
 

Facultatea de CONSTRUCTII si INSTALATII  
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 
ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Constructii 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

1. ConstrucŃii civile, industriale şi agricole 

d=Constructii HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  
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HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008    
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Constructii 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. Căi ferate, drumuri şi poduri 

d=Constructii 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Constructii 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. Inginerie civilă (în limba engleză) 

d=Constructii 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

  1999-2000   
AP= HG.1371/1996 1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 
A P= HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A P= HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A P= HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Inginerie economică în domeniul constructiilor p=Inginerie economicã 

HG  645/2000 A P= HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A P= HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

4. 

Inginerie economică în construcŃii d=Inginerie economică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
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Facultatea de CONSTRUCTII si INSTALATII  
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= InstalaŃii 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

5. InstalaŃii pentru construcŃii  

d= InstalaŃii 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= InstalaŃii 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

6. InstalaŃii şi echipamente pentru protecŃia atmosferei 

d= InstalaŃii  
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
1. ConstrucŃii civile, industriale şi 

agricole 
d=Inginerie civilã 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
2. Căi ferate, drumuri şi poduri 

Trunchi comun 
an I si II 

d=Inginerie civilã 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 2008-2009 
3. Inginerie civilă (în limba engleză) d=Inginerie civilã 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2010-2011 2009-2010 
Gr. 0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 2008-2009 
4. Inginerie economică în construcŃii  d=Inginerie si management 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2010-2011 2009-2010 
Gr. 0 

d= InstalaŃii HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
5. InstalaŃii pentru construcŃii  

d=Ingineria instalaŃiilor  HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr. 0 

d= InstalaŃii HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
6. InstalaŃii şi echipamente pentru 

protecŃia atmosferei 

Trunchi comun 
an I si II 

d=Ingineria instalaŃiilor HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr. 0 

d=Geodezie HG  88+916/2005 - - - 
7. Mãsurãtori terestre şi cadastru 

d=Inginerie geodezicã HG 1175/2006 
AP=Dosar  Mar.2006 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
- 
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Obs. Sunt 7 specializări, din care A(creditate)=3 
 

Facultatea de CONSTRUCTII de MAŞINI  
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 
ObservaŃii 

-    - 
- -   - 

- - -   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Inginerie managerială şi tehnologică 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

1. 
Tehnologia construcŃiilor de maşini (in limba 
germană) 

d=Inginerie industrială 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Inginerie managerială şi tehnologică 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. Tehnologia construcŃiilor de maşini  

d=Inginerie industrială 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Maşini unelte  p= Inginerie managerială şi tehnologică 

HG  645/2000 A = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. 

Maşini şi sisteme de producŃie d=Inginerie industrială 
HG   896/2004 A= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

- -   - 
- -   - 

- - -   
- - -   

- 
- - -   

5. Design industrial (product design) p= Inginerie managerială şi tehnologică 

HG  645/2000 A  = HG.1215/2000 2000-2001 2004-2005   
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    2001-2002 2005-2006   
HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

 

Design industrial d=Inginerie industrială 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 



 

pag.17 
 

 
Facultatea de CONSTRUCTII de MAŞINI  

STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Ingineria şi managementul sistemelor de producŃie 
 

p=Inginerie economicã 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

6. 

Inginerie economică industrială 
 

d=Inginerie economică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

     
    HG  283/1993 

     
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Ingineria şi managementul sistemelor de producŃie (in 
limba engleză) 

p=Inginerie economicã 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

7. 

Inginerie economică industrială (în limba engleză) d=Inginerie economică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

RoboŃi industriali p= Mecatronică 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

8. 

RoboŃi industriali d= Mecatronică 
HG   896/2004 AP = HG. 568/1995 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

- -   p= Mecanic  ?? AP = HG. 225/1996 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

RoboŃi industriali şi sisteme flexibile de fabricaŃie (în 
limba engleză) 

p= Mecatronică 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

9. 

RoboŃi industriali(în limba engleză) d= Mecatronică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 



 

pag.18 
 

 
 

Facultatea de CONSTRUCTII de MAŞINI  
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= ŞtiinŃe aplicate 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

10. Inginerie fizică 

d= ŞtiinŃe aplicate 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= ŞtiinŃe aplicate 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

11. Inginerie matematică 

d= ŞtiinŃe aplicate 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Mecanică şi ingineria mecanica p= Mecanic 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

12. 

Ingineria mecanica d= Inginerie mecanică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

 



 pag.19 
 

                                                                                                                                                                                                                              

Facultatea de CONSTRUCTII de MAŞINI  

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
1. Tehnologia construcŃiilor de maşini (în limba 

germană) 
d=Inginerie industrială 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 2. Tehnologia construcŃiilor de maşini d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 3. Maşini unelte şi sisteme de producŃie d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din Maşini şi 
sisteme de producŃie 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 4. Design industrial 

Trunchi comun 
an I şi II 

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 5. Inginerie economică industrială d=Inginerie si management 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 6. Inginerie economică industrială (în limba engleză) d=Inginerie si management 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 7. Robotică d=Mecatronică şi robotică 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din RoboŃi 
industriali 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
8. Robotică (în limba engleză) d=Mecatronică şi robotică 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din RoboŃi 
industriali (în limba 

engleză) 
HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 9. Inginerie fizică d= ŞtiinŃe inginereşti aplicate 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr.4 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 10. Tehnologia construcŃiilor de maşini (la Alba-Iulia ) d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP=Dosar Noi2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

- 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 11. Inginerie economică industrială (la Alba-Iulia) d=Inginerie si management 
HG 1175/2006 

AP=Dosar Noi2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

- 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
12. Tehnologia construcŃiilor de maşini (la 

Bistri Ńa) 
d=Inginerie industrială 

HG 1175/2006 
AP=Dosar Mai2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
- 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
13. 

Maşini unelte şi sisteme de producŃie (la 
BistriŃa) 

Trunchi comun 
an I şi II  

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Exploatarea 

maşinilor şi utilajelor 
(la BistriŃa)-colegiu 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
14. Inginerie economică industrială (la BistriŃa) d=Inginerie si management 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Organizarea şi 

gestiunea producŃie 
(la BistriŃa)-colegiu 
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Facultatea de CONSTRUCTII de MAŞINI  

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 

15. 
Tehnologia construcŃiilor de maşini (la 
Satu Mare) 

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Tehnologia 
prelucrãrii 

materialelor (la Satu 
Mare)-colegiu 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 

16. 
Maşini unelte şi sisteme de producŃie (la 
Satu Mare) 

Trunchi comun 
an I şi II  

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Exploatarea 

maşinilor şi utilajelor 
(la Satu Mare)-

colegiu 
HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 17. Inginerie economică industrială (la Satu Mare) d=Inginerie si management 

HG 1175/2006 
AP=Dosar Mai2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
- 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 

18. 
Tehnologia construcŃiilor de maşini (la 
Zalău) 

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Tehnologia 
prelucrãrii 

materialelor (la 
Zalãu)-colegiu 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
19. 

Maşini unelte şi sisteme de producŃie (la 
Zalău) 

Trunchi comun 
an I şi II  

d=Inginerie industrială 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Exploatarea 

maşinilor şi utilajelor 
(laZalău)-colegiu 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
20. Inginerie economică industrială (la Zalău) d=Inginerie si management 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 3 din 
Organizarea şi 

gestiunea producŃie 
(la alăuŃa)-colegiu 

Obs. Sunt 20 specializări, din care A(creditate)=7 
 
 

Facultatea de ELECTRONICĂ,TELECOMUNICA łII şi TEHNOLOGIA INFORMA łIEI  
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Electronică aplicată   p=Electronic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

1. 

Electronicã HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  
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HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008   d= Inginerie electronică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

- -   - 
- -   - 

- - -   
  

- - -   
HG  301/1998 

AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   
2000-2001 2004-2005   Electronică şi telecomunicaŃii  (în limba engleză) p= Electronic HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

?? nu există  HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 ?? DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. 

Electronică  (în limba engleză) d= Inginerie electronică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

ComunicaŃii  p= Electronic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. 

TelecomunicaŃii  d= Inginerie electronică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

- -   - 
- -   - 

- - -   
  

- - -   
HG  301/1998 

AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   
2000-2001 2004-2005   Electronică şi telecomunicaŃii   (în limba engleză) p= Electronic 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

4. 

TelecomunicaŃii  (în limba engleză) d= Inginerie electronică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 



 pag.22 
 

Facultatea de ELECTRONICĂ,TELECOMUNICA łII şi TEHNOLOGIA INFORMA łIEI  
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

 

STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 
Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
1. Electronică aplicată  (în limba engleză) 

d= Inginerie  electronică şi 
telecomunicaŃii HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA ( I) 

Gr. 1 din 
Electronică (engleză) 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
2. 

Tehnologii şi sisteme de 
telecomunicaŃii (în limba engleză) 

Trunchi comun 
an I si II d= Inginerie  electronică şi 

telecomunicaŃii HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA ( I) 

Gr. 1 din 
TelecomunicaŃii 

(engleză) 
HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 

3. Electronică aplicată 
d= Inginerie  electronică şi 
telecomunicaŃii HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA ( I) 

Gr. 1 din 
Electronică 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
4. Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaŃii  

Trunchi comun 
an I si II d= Inginerie  electronică şi 

telecomunicaŃii HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA ( I) 
Gr. 1 din 

TelecomunicaŃii 

Obs. Sunt 4 specializări, din care A(creditate)=4 
 
 

Facultatea de INGINERIE ELECTRIC Ă 
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 
ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Electric 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

1. Electrotehnică generală 

d= Inginerie  electrică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Electric 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

2. AcŃionări electrice 

d= Inginerie  electrică 
HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 
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   HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Metrologie şi sisteme de măsurare p= Electric 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. 

Metrologie în industria electrică d= Inginerie  electrică 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Electromecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

4. Electromecanică 

d= Inginerie  electrică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
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Facultatea de INGINERIE ELECTRIC Ă 
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Energetic 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A   = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

5. Energetică industrială 

d= Inginerie  energeticã 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

 
STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 1. Sisteme electrice d= Inginerie  electrică 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din 
Electrotehnică 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 2. Electronicã de putere şi acŃionãri electrice d= Inginerie  electrică 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din AcŃionări 
electrice 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
3. InstrumentaŃie şi achiziŃii de date d= Inginerie  electrică 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din 
Metrologie in 

industriaelectrică 
HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 4. Electromecanică d= Inginerie  electrică 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 
Gr.0 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 5. Managementul energiei   d= Inginerie  energeticã 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.1 din Energetică 
industrială 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
6. Inginerie medicală d= ŞtiinŃe inginereşti aplicate 

HG 1175/2006 
AP = CNEAA/2005 

2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr. 4 din Tehnicã 
medicalã şi 
exploatarea 

aparaturii medicale 

Obs. Sunt 6 specializări, din care A(creditate)=4 
 
Notă În HG 1175/2006 au “reapărut” specializările:  Electrotehnică generalã  şi Energetică industrială, dar s-a optat pentru menŃinerea specializărilor Sisteme electrice, 
respective Managementul energiei 
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Facultatea de MECANICĂ 
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

1. Autovehicule rutiere 

d=Inginerie mecanică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

Mecanică agricolă (maşini şi instalaŃii agricole) p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. 

Maşini şi instalaŃii pentu agricultură şi industria 
alimentară 

d=Inginerie mecanică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

3. 
Mecanică fină 
  

d=Inginerie mecanică 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 1999-2000   AP = HG. 568/1995 
1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 

AP= HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP= HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

4. Maşini şi echipamente termice 

d=Inginerie mecanică 
HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 
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   HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 
 

Facultatea de MECANICĂ 
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

- - -   
AP= HG.1371/1996 1996-1997 2000-2001   HG  283/1993 
AP= HG. 294/1997 1997-1998 2001-2002   
AP= HG. 442/1998 1998-1999 2002-2003   

HG  301/1998 
AP= HG. 535/1999 1999-2000 2003-2004   

2000-2001 2004-2005   

p= Mecatronică 

HG  645/2000 AP= HG. 696/2000 
2001-2002 2005-2006   

HG 1336/2001 AP= HG. 410/2002 2002-2003 2006-2007 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2007-2008 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

5. Mecatronică 

d= Mecatronică 

HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2008-2009 DA (III) Lichid.in2008-2009 

 
STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

d=Inginerie mecanică HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 1. Autovehicule rutiere 
d=Ingineria autovehiculelor HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2009-2010 DA (I) 

Gr.0 

HG  88+916/2005 2008-2009 2009-2010 DA (II) 2. Maşini şi instalaŃii pentu agricultură şi 
industria alimentară d=Inginerie mecanică 

HG 1175/2006 
A  = CNEAA/2005 

2009-2010 2010-2011 DA (I) 
Gr.0 

HG  88+916/2005 2008-2009 2009-2010 DA (II) 3. Mecanică fină şi nanotehnologii d=Inginerie mecanică 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2009-2010 2010-2011 DA (I) 

Gr.1 din Mecanică 
fină 

HG  88+916/2005 2008-2009 2009-2010 DA (II) 4. Sisteme şi echipamente termice 

Trunchi comun 
an I şi II 

d=Inginerie mecanică 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2009-2010 2010-2011 DA (I) 

Gr.1 din Maşini şi 
echipamente termice 

HG  88+916/2005 2005-2006 2008-2009 DA (II) 
HG 1175/2006 2006-2007 2009-2010 DA (I) 5. Mecatronică d= Mecatronică şi robotică 
HG 1175/2006 

A = CNEAA/2005 
2006-2007 2008-2009 DA (I) 

Gr.0 şi 
Acreditare 
CNEAA 

14.07.2005 

Obs. Sunt 5 specializări, din care A(creditate)=4 
 
 

Facultatea de ŞTIIN łA şi INGINERIA MATERIALELOR  
STUDIILE UNIVERSITARE  de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995  

Profil  (Domeniul) PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

ObservaŃii 

1. p=Materiale HG  283/1993 AP = HG. 568/1995 1995-1996 2000-2001   
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  1996-1997 2001-2002    
AP = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

ŞtiinŃa şi ingineria materialelor 

p=ŞtiinŃa materialelor 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007   

HG 1336/2001 A   = HG. 410/2002 2002-2003 2008-2009 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2009-2010 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

 

Ingineria materialelor d=Ingineria materialelor 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2010-2011 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 2000-2001   p=Materiale A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2001-2002   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

Ingineria şi managementul procesării materialelor 
p=ŞtiinŃa materialelor 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2008-2009 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2009-2010 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

2. 

Ingineria  procesării materialelor d=Ingineria materialelor 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2010-2011 DA (III) Lichid.in2008-2009 

1995-1996 2000-2001   A  = HG. 568/1995 
1996-1997 2001-2002   HG  283/1993 

A  = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi 
utilajelor 

p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2008-2009 DA (V ) ?? Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2009-2010 DA (IV) ?? Lichid.in2007-2008 

3. 

??? nu există d=?? 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2010-2011 DA (III) ?? Lichid.in2008-2009 

- - -   
A = HG.1371/1996 1996-1997 2001-2002   HG  283/1993 
A  = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
A  = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
A  = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

p=Mecanic 

HG  645/2000 A  = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007   

HG 1336/2001 A  = HG. 410/2002 2002-2003 2008-2009 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 A  = HG.1082/2003 2003-2004 2009-2010 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

4. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald 

d=Inginerie industrială 
HG   896/2004 A  = HG.  940/2004 2004-2005 2010-2011 DA (III) Lichid.in2008-2009 
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Facultatea de ŞTIIN łA şi INGINERIA MATERIALELOR  
STUDIILE UNIVERSITARE de LUNGÃ DURATÃ (5 ani, zi, 300 credite) – L.84/1995 

Profil  (Domeniul) PromoŃia 
Nr. Specializarea 

Denumire Nomenclator 
Statut specializare 

Inceput sfârşit 
An univ. 

2006-2007 
ObservaŃii 

- -   - 
--    HG  283/1993 

AP = HG. 294/1997 1997-1998 2002-2003   
AP = HG. 442/1998 1998-1999 2003-2004   

HG  301/1998 
AP = HG. 535/1999 1999-2000 2004-2005   

2000-2001 2005-2006   

Ingineria mediului industrial p= Ingineria mediului 

HG  645/2000 AP = HG. 696/2000 
2001-2002 2006-2007   

HG 1336/2001 AP = HG. 410/2002 2002-2003 2008-2009 DA (V ) Lichid.in2006-2007  

HG   682/2003 AP= HG.1082/2003 2003-2004 2009-2010 DA (IV) Lichid.in2007-2008 

5. 

Ingineria şi protecŃia mediului în industrie d= Ingineria mediului 
HG   896/2004 AP= HG.  940/2004 2004-2005 2010-2011 DA (III) Lichid.in2008-2009 

 
STUDIILE UNIVERSITARE din  Ciclul I(LICENTA) (4 ani, zi, 240 credite)  - L.288/2005 

Domeniul PromoŃia Nr. Specializarea 
Denumire Nomenclator 

Statut specializare 
Inceput sfârşit 

An univ. 
2006-2007 

Transformare 

HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 DA (II) 1. ŞtiinŃa materialelor d= Ingineria materialelor 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2010-2011 DA (I) 

Gr.1 din Ingineria 
materialelor 

Ingineria  procesării materialelor 
metalice HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 DA (II) 

2. 
Ingineria  procesării materialelor 

Trunchi comun 
an I şi II 

d= Ingineria materialelor 
HG 1175/2006 

A  = CNEAA/2005 
2006-2007 2010-2011 DA (I) 

Gr.0 

Ingineria  procesării materialelor metalice (Zalău) HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 DA (II) 
3. 

Ingineria  procesării materialelor (Zalău) 
d= Ingineria materialelor 

HG 1175/2006 
AP =Dosar Mai 2005 

2006-2007 2010-2011 DA (I) 
- 

HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 DA (II) 
4. Echipamente pentru procese industriale d= Inginerie mecanică 

HG  88+916/2005 
A  = CNEAA/2005 

2005-2006 2009-2010 DA (II) 

Gr.1 din Utilaj 
tehnologic pentru 
prelucrări la cald 

HG  88+916/2005 2005-2006 2009-2010 DA (II) 
HG 1175/2006 2006-2007 2010-2011 DA (I) 5. Ingineria şi protecŃia mediului în industrie d= Ingineria mediului 
HG 1175/2006 

AP = CNEAA/2005 
2006-2007 2010-2011 DA (I) 

Gr.0 

Obs. Sunt 5 specializări, din care A(creditate)=3
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1.5. Dinamica cercetării ştiin Ńifice 
 

  În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca activitatea de cercetare se desfăşoară 

într-un număr de 106 laboratoare aparŃinând celor 38 de catedre. Activitatea de cercetare 

efectivă, pe baza rapoartelor de cercetare ale catedrelor, este desfăşurată de aproximativ 

70% din personal, din care, în anul 2005, 196 sunt directori de contracte, iar restul sunt 

membri în colectivele de cercetare. Personalul care participă la această activitate este 

compus din cadre didactice (64,65%), cercetători (3,38%), doctoranzi cu frecvenŃă 

(21,15%) şi personal TESA (10,82%). Sintetic, situaŃia este prezentată,  la nivelul datei 

de 31 decembrie 2005, în anexe (Anexa_36_02_Raport_Cercetare_2005). Se remarcă din 

tabele ponderea mare a cadrelor didactice şi doctoranzilor în activitatea de cercetare, fapt 

ce relevă specificul instituŃiei (educaŃie şi cercetare). În prezentarea de mai sus nu sunt 

menŃionaŃi doctoranzii fără frecvenŃă (în număr de aproximativ 1000) şi o parte din cei 

10131 studenŃi şi 463 masteranzi, care participă deasemenea la activităŃi de cercetare. 

Resursele financiare atrase pentru activitatea de cercetare sunt structurate pe trei 

categorii: contracte externe, contracte directe cu firme din Ńară (contracte cu terŃii) şi 

contracte câştigate în competiŃiile naŃionale organizate de CNCSIS, Academia Română, 

programele CEEX şi PNCDI. Sumele încasate în lei pe ultimii 4 ani sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabel nr. 5. Sursele de finanŃare pentru cercetare  

Crestere

2003 2004 2005 2006 2006/2003

Contracte externe 878,978.00 1,244,214.86 858,471.46 1,172,828.74 33.4%

Contracte cu firme romanesti 738,199.60 1,405,678.20 2,017,961.68 3,817,179.92 417.1%

Competii nationale 990,850.30 2,018,526.10 4,997,399.49 12,156,095.80 1126.8%

TOTAL 2,608,027.90 4,668,419.16 7,873,832.63 17,146,104.46 557.4%

Sursa de finanŃare
Valoare RON

 

 

Principalele rezultate în producŃia ştiinŃifică, în ultimii trei ani, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. 6. Rezultatele cercetării  

Nr Rezultate ale cercetarii 2004 2005 2006

1 Teze de doctorat finalizate 41 38 47

2 Articole publicate in tara si strainatate 1096 1245 1437

3 Articole publicate in reviste cotate ISI 74 77 115

4 Carti in edituri romanesti 146 139 117

5 Carti in edituri internationale 6 4 5

6 Brevete de inventie 5 7 8  

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de un sistem propriu de evaluare 

internă a activităŃii de cercetare, care permite o evaluare globală a producŃiei ştiinŃifice; 

astfel pe lângă componentele financiare, sunt incluse şi alte rezultate ale activităŃii de 

cercetare din UTC-N, cum ar fi articolele şi cărŃile publicate, brevetele de invenŃii, etc. 

Prima evaluare internă s-a făcut pentru anul 2001, iar actualul sistem s-a aplicat şi pentru 

anii 2003, 2004 şi 2005.  

După numărul total de articole publicate în reviste indexate ISI în 2005, UTC-N s-

a aflat pe locul 9 după Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea de 

Vest Timişoara, şi Universitatea Politehnica din Timişoara. (http://www.ad-

astra.ro/universitati/clasamentul_universitatilor_2006.pdf) 

MenŃionăm că în clasificarea Ad Astra din 2007, http://www.ad-

astra.ro/universitati/clasamentul_universitatilor_2007.pdf). Universitatea ocupă locul 9 

după  UIAC  Iaşi, UBB Cluj Napoca, U Bucureşti, UP Bucureşti, UTGA Iaşi, UV 

Timişoara, U Valahia Târgovişte şi UP Timişoara. 

În clasamentul după numărul de brevete, pe perioada 1992-2004, UTC-N s-a aflat pe 

locul 4, după Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu şi Universitatea Politehnica Bucureşti.  

În competiŃiile de granturi CNCSIS pe anii 2004-2006, rata de succes a 

propunerilor depuse de UTC-N a fost de 34,4% (unul din trei granturi). După totalul 
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încasărilor, UTC-N s-a aflat pe locul 6, în timp ce după media pe personal ocupat în 

cercetare aceasta s-a aflat  pe locul 2.  

Toate acestea atestă faptul că, prin prezenŃa activă în primele UniversităŃi 

româneşti, performanŃa ştiin Ńifică a UTC-N determină o dinamică în creştere a însăşi 

cercetării ştiin Ńifice româneşti în spaŃiul european al cercetării ştiin Ńifice.  

 

II. Asigurarea calităŃii 
 

2.1. Cadrul organizatoric 
 

Modul de organizare şi funcŃionare a Managementului CalităŃii în UTC-N se 

bazează pe Regulamentul privind organizarea Sistemului pentru Asigurarea CalităŃii 

aprobat în ŞedinŃa Senatului din 30.01.2005.  

În acest context este reformulată şi misiunea Universitatii Tehnice din Cluj-

Napoca: ”realizarea la un înalt nivel de calitate a învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice în 

domenii specifice, în context naŃional şi internaŃional, răspunzând necesităŃii de 

dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăŃii 

româneşti”.  

Sistemul de Asigurare a CalităŃii (SAC) este condus la fiecare nivel al instituŃiei 

de către managementul nivelului respectiv (universitate – Senatul universităŃii, facultate – 

Consiliul facultăŃii, catedră – conducerea catedrei etc.). Managerii nominalizaŃi reprezintă 

instituŃia pe care o conduc în relaŃia de coordonare, subordonare, colaborare pe linia 

Asigurării CalităŃii cu instituŃii, firme, asociaŃii organizaŃii naŃionale şi internaŃionale. 

Structurile organizatorice ale SAC din UTC-N sunt:  

• Departamentul pentru Asigurarea CalităŃii  la nivel de universitate compus 

din director de departament pentru asigurarea calităŃii, responsabilii cu 

calitatea la nivel de facultate şi angajaŃi permanenŃi;  

• Comisia de Asigurare a CalităŃii  la nivel de universitate formată din: 

Rectorul universităŃii, trei cadre didactice alese prin vot secret de catre 

Senatul universităŃii, reprezentantul sindicatului, reprezentantul 

organizaŃiilor studenŃeşti, un reprezentant al angajatorilor;  
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• Comisia Calitate la nivel de facultate formată din: decanul facultăŃii, şefii 

de catedră, responsabil cu calitatea la nivel de facultate; 

• Comisia de Asigurare a CalităŃii la nivelul serviciilor universităŃii  formată 

din: director general administrativ adjunct, responsabilii cu calitatea a 

serviciilor (personal-salarizare, financiar contabil, tehnic, administrativ, 

bibliotecă);  

• Colectivul de Asigurare a CalităŃii la nivel de catedră format din şeful de 

catedră, membrii ai conducerii catedrei şi responsabilul cu calitatea la 

nivel de catedră. 

Prin Regulamentul privind organizarea Sistemului pentru Asigurarea CalităŃii sunt 

stabilite responsabilităŃile tuturor verigilor implicate în calitate.  

Astfel, la nivelul UTC-N s-a reuşit implementarea cu succes a unui sistem de 

asigurare a calităŃii în activităŃile specifice educaŃiei universitare şi cercetării ştiinŃifice 

prin constituirea, în baza OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 75 din 12 iulie 2005, a Comisiei  

Centrale de Asigurare a CalităŃii formată prin reprezentanŃii universităŃii, ai mediului de 

afaceri şi ai studenŃilor. Componenta Comisiei aprobată prin vot secret de către Senatul 

UTCN în martie 2007, este următoarea:  

1. Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU – Rectorul UniversităŃii Tehnice din Cluj-

Napoca, preşedintele comisiei; 

2. Prof.dr.ing. Marius BULGARU – director al Departamentului pentru Asigurarea 

CalităŃii UTC-N, reprezentant al corpului profesoral; 

3. Conf. dr. ing. Gabriel OLTEAN – membru al Departamentului pentru Asigurarea 

CalităŃii UTC-N, reprezentant al corpului profesoral; 

4. Conf.dr.ing. Carmen CHIRA  – membru al Departamentului pentru Asigurarea 

CalităŃii UTC-N, reprezentant al corpului profesoral; 

5. Prof.dr.ing. Marian BORZAN – preşedintele Sindicatului UniversităŃii Tehnice 

din Cluj-Napoca, reprezentant al sindicatelor ; 

6. Student Bogdan CARDOS – reprezentantul studenŃilor; 

7. Ing. Stefan DIMITRIU - preşedintele Camerei de ComerŃ şi Industrie Cluj, 

reprezentant al angajatorilor. 
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Anual Comisia de Asigurare a CalităŃii elaborează un raport de calitate în care 

sunt prezentate eforturile şi rezultatele pe linia asigurării calităŃii.  Pentru anul 2006 s-au 

folosit chiar criteriile şi indicatorii de calitate cuprinşi în metodologia ARACIS.  

Raportul de calitate este făcut public pe pagina web a universităŃii, ceea ce demonstrează 

transparenŃă în domeniul calităŃii.  

Aşa cum rezultă şi din Raportul anual al Comisiei de Asigurare a CalităŃii din 

UTC-N, apreciem în mod favorabil:  

1. flexibilitatea structurilor create la nivelul catedrelor, facultăŃilor şi 

universităŃii în vederea asigurării şi evaluării interne a calităŃii 

proceselor educaŃionale şi de cercetare din universitate; 

2. procedurile elaborate şi aplicate în vederea asigurării calităŃii; 

3. transparenŃa asigurată pe linia calităŃii instituŃionale faŃă de principalii 

parteneri: studenŃii şi mediul de afaceri; 

4. rezultatele deosebite obŃinute pe linia calităŃii; 

5. atenŃia deosebită acordată calităŃii din partea conducerii universităŃii 

prin prisma resurselor alocate pe această direcŃie pentru dezvoltarea 

culturii asigurării calităŃii. 

Pentru anii 2006 şi 2007 am constatat existenŃa unor planuri operaŃionale, în care 

sunt programate activităŃi de asigurare a calităŃii, precum şi responsabilii şi termenele 

aferente (Anexele_34_01, 34_02, 34_03).  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a implementat un sistem de evaluare 

colegială precum şi din partea şefilor de catedră a activităŃii cadrelor didactice, în paralel 

cu autoevaluarea şi cu evaluarea activităŃii didactice din partea studenŃilor. În felul acesta 

se asigură feedback-ul pe linia efortului depus pentru asigurarea calităŃii din partea 

partenerilor procesului didactic.  

 

2.2. Dezvoltarea culturii asigurării calit ăŃii  
 

 Problematica asigurarii calitatii a fost o preocupare continuă a managementului şi 

a personalului didactic şi administrativ din universitate. Ea a îmbrăcat forme diferite, de 

la cerinŃele regulamentelor până la diverse moduri de organizare. În toate planurile 

strategice elaborate dupa 1990 calitatea a fost unul din obiectivele principale. 
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Departamentul pentru asigurarea calităŃii a fost înfiinŃat în anul 2000, ceea ce 

demonstează preocuparea managementului universităŃii pentru componenta calitate. În 

anul 2004 sistemul de asigurare a calităŃii a fost reorganizat, fiind numiŃi responsabili 

pentru asigurarea calitatii la nivel de facultăŃi, catedre şi servicii (Anexa_71, Anexa_34 şi 

Anexa_3). În acest mod s-a vizat implicarea, responsabilizarea unui număr mare de cadre 

didactice şi transmiterea informatiilor spre şi dinspre managementul facultăŃilor şi 

catedrelor către managementul universităŃii. Toate documentele elaborate au fost 

prezentate şi discutate cu managementul executiv, observaŃiile primite find operate în 

documente. Documentele au fost prezentate şi pe site-ul universităŃii fiind supuse 

discuŃiei publice. O atenŃie deosebită s-a acordat cunoaşterii de către studenŃi a 

documentelor şi aflării optiunilor acestora. Acest lucru a fost realizat practic prin 

cooptarea în Departamentul pentru asigurarea calităŃii a unui student, reprezentant al 

organizaŃiilor studenŃeşti din Universitate. Din anul 2005, după cum am mai menŃionat, 

în universitate există şi functioneaza şi o Comisie a Calitatii.  

În corelaŃie cu schimbarile legislative Comisia pentru Asigurarea CalităŃii şi-a 

modificat structura şi componenŃa, dar rolul acesteia a rămas neschimbat fiind stabilit 

prin Regulamentul de organizare a Comisiei pentru Asigurarea CalităŃii, şi anume: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi 

asigurare a calităŃii, aprobate de conducerea uiversităŃii; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaŃiei în 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, care este adus la cunostinta tuturor 

beneficiarilor prin afisare sau publicare şi este pus la dispozitie evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei; 

d) cooperează cu AgenŃia Română specializată pentru Asigurarea CalităŃii, cu alte 

agenŃii şi organisme abilitate sau instituŃii similare din Ńară ori din străinătate, potrivit 

legii. 

 Rolul Departamentului pentru asigurarea calităŃii este unul executiv. Acesta 

dispune de un plan strategic propriu şi de planuri operaŃionale anuale. Planurile anuale au 

la bază propunerile venite din partea managementului catedrelor şi a facultăŃilor şi sunt 

armonizate cu politica conducerii UniversităŃii. Principalele activităŃi desfăşurate de către 

membrii departamentului pentru asigurarea calităŃii au constat in: 

1. elaborarea sistemului de autoevaluare; 
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2. elaborarea sistemului de evaluare de către studenŃi a activităŃilor didactice;  

3. sistemul de evaluare colegială, care se aplică un sistem de evaluare colegială la 

promovarea cadrelor didactice; 

4. sistemul de evaluare a şefului de catedră; 

5. elaborarea regulamentului pentru iniŃierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodica a programelor de studii. 

 Sistemul de managemet al universităŃii face cunoscute toate hotărârile, 

documentele şi regulamentele prin: 

- publicarea pe pagina web  

- publicarea în Buletinul universităŃii. 

 În acest mod este asigurată transparenŃa în luarea deciziilor, membrii comunităŃii 

academice fiind înştiinŃaŃi asupra tuturor deciziilor. 

 Universitatea dispune de o reŃea Intranet care facilitează transmiterea de 

informaŃii numai pentru angajaŃii permanenŃi. Aici este organizat un Forum pentru 

discutarea regulamentelor şi a hotărârilor luate de conducere. 

 StudenŃii universităŃii beneficiază de acces gratuit la reŃeaua Intranet. Pentu ei este 

organizat un sistem informatic care le permite în permanenŃă să urmăreasca situaŃia lor 

profesională, precum şi regimul financiar (soldul de burse şi taxe). 

 

III. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 
3.1. Identitate şi misiune 

Universitatea Tehnică  Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu 

nr. 15, reprezintă una dintre cele mai importante instituŃii de învăŃământ superior tehnic 

din Transilvania.   

  Este una din cele opt instituŃii de învăŃământ superior din Cluj-Napoca, a doua ca 

mărime, specializată în educarea şi instruirea viitorilor ingineri. 

  ÎnfiinŃată ca instituŃie de învăŃământ superior în 1948, pe parcursul anilor 2004-

2006 şi-a supus programele de învăŃământ autorizării, acreditării şi evaluării periodice de 

către Consiliul National de Evaluare Academică şi Acreditare.  

  Cu cele opt facultăŃi şi un colegiu universitar, cu peste 600 de cadre didactice, 

cercetători şi tehnicieni, precum şi cu peste 12000 de studenŃi, UTCN oferă un larg 
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spectru de cursuri în diverse specialităŃi inginereşti de la ingineria mecanică şi cea a 

fabricaŃiei, la cea electronică şi electrotehnică, de la calculatore şi automatică la 

telecomunicaŃii, de la construcŃii şi arhitectură, la stiinŃa şi ingineria materialelor.  

  Universitatea are o dotare modernă cu echipamente specifice, pentru învăŃământul 

ingineresc, dar şi pentru cercetare, laboratoare didactice şi de cercetare, reŃele moderne de 

calculatoare şi biblioteci bine dotate.  

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se străduieşte să desfăşoare activitatea la 

standarde europene prin modernizarea continuă a planurilor de învăŃământ, prin 

implementarea conceptului de educaŃie continuă, prin modernizarea metodologiei de 

instruire şi restructurarea procesului instructiv-educativ.  

  Cercetarea se desfăşoară în toate direcŃiile de specializare abordate în tehnică, 

precum şi în zone interdisciplinare. 

  Prin implicarea continuă în programele europene a diverşilor actori instituŃionali, 

internaŃionali, regionali sau la nivel de Ńară, UTCN este capabilă să atragă interesul 

comunităŃii academice internaŃionale şi totodată să se integreze în activitati comune 

împreună cu parteneri internaŃionali. 

  Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, semnatară a Marii Carte a UniversităŃilor 

de la Bologna (1999), se află într-un proces de tranzitie datorat adoptării şi transpunerii în 

practică a Declaratiei de la Bologna si-a documentelor ulterioare acesteia. La data 

evaluări externe au fost realizate şi implementate: 

- sistemul de licenŃă (4 ani) prin modificarea planurilor de învăŃământ; 

- sistemul ECTS pentru asigurarea mobilităŃii studenŃilor prin adoptarea şi aplicarea 

noilor regulamente şi proceduri; 

- sistemul de asigurare a calităŃii prin dezvoltarea unei culturi institutionale care 

poziŃionează calitatea în centrul sferei de preocupări a intregului personal al universităŃii. 

  Universitatea desfăşoară activităŃile educationale orientând spre studenŃi întregul 

potenŃial al resurselor umane şi materiale, desfăşurând în paralel activităŃi de cercetare 

care dezvoltă spiritul antreprenorial al membrilor comunităŃii academice în scopul 

atragerii şi utilizarii eficiente a fondurilor materiale. 

  Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca şi-a asumat o misiune bine precizată care 

prevede pentru activităŃile educaŃionale şi de cercetare următoarele obiective: 

• Orientarea spre calitate şi încurajarea performanŃei în învăŃământ şi 
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cercetare; 

• Compatibilizarea învăŃământului şi cercetării cu orientările europene şi 

adaptarea ofertei educaŃionale la cerinŃele pieŃei forŃei de muncă;  

• Promovarea cercetării ştiinŃifice performante, orientarea ei spre nevoile 

societăŃii şi racordarea la tendinŃele europene. 

   Misiunea este cunoscută de tot personalul universităŃii fiind publicată pe site la 

adresa www.utcluj.ro/documente. În acest context misiunea cadrului didactic este de: 

• Formator – prin faptul că educă şi transmite cunoştinŃe; 

• Cercetător – deoarece creează noi cunoştinŃe şi le promovează; 

• Lider – pentru că pregăteşte şi asigură continuitatea şi succesiunea în colectivul său. 

  Un alt factor important care caracterizează misiunea este definirea şi prezentarea 

piramidei necesităŃilor care trasează sensul şi direcŃia acŃiunilor întreprinse de 

universitate. 

 

     Prestigiu international, accederea în 
clasamentele internaŃionale=impact 

    

    Prestigiu în comunitatea locală şi 
naŃională=implicare 

   

   ApartenenŃa la comunitatea ştiin Ńifică=cercetare   

  Calitatea procesului de învăŃământ=consecvenŃa în proceduri  
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 Numar de studenŃi= existenŃa 
Figura 1. Analogie între Piramida lui Maslow şi necesităŃile instituŃionale ale UTC-N  

 

  Carta Universitară (vezi Anexa_03_Carta) este documentul care stabileşte cadrul 

general de funcŃionare şi dezvoltare al universităŃii. La elaborarea Cartei UTC-N s-au luat 

în considerare tradiŃiile vechi universitare, funcŃiile universităŃii ca instituŃie a societăŃii, 

limitele libertăŃii individuale, principiile democraŃiei, ConstituŃia şi legile României. 

  Structurată într-un numar de 7 capitole şi 82 articole, Carta UTC-N stipulează 

principiile care stau la baza activităŃilor educaŃionale şi de cercetare, şi anume: 

- respectul reciproc în exprimarea opiniilor referitoare la valorile cunoaşterii; 
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- recunoasterii rolului social de a raspunde eficient şi performant cerinŃelor economiei 

de piaŃă; 

- respectarea legilor şi regulementelor în viguare; 

- libertăŃii de gândire şi de participare cu drepturi egale la toate activităŃile din SpaŃiul 

European al EducaŃiei şi Cercetării; 

- de-a alege şi de-a fi ales în toate organismele de conducere a universităŃii; 

- parteneriatului între cadrele didactice şi studenŃi. 

  Carta universităŃii are anexate un număr de 12 documente: 

• Statutul de organizare şi funcŃionare a UTCN (Anexa_04_Statut_UTCN) 

• Statutul Consiliului Academic (Anexa_05_Statut_Consiliul_Academic) 

• Statutul Consiliului Cercetarii (Anexa_06_Statut_Consiliul_Cercetarii) 

• Statutul Consiliului de AdministraŃie (Anexa_07_Statut_Consiliul_Administratie) 

• Statutul Comisiei de etica a UTCN (vezi Anexa_08__01_Statut_Comisia_Etica) 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor utilizind sistemul 

ECTS (Anexa_09_Regulament_ECTS)  

• Regulamentul de funcŃionare a Senatului UTCN (Anexa_10_Regulament_ Senat) 

• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor organismelor de conducere 

din UTCN (Anexa_11_Alegeri) 

• Regulamentul de organizare a concursului de admitere în UTC-N 

(Anexa_12_Regulament_Admitere) 

• Regulamentul Oficiului de Relatii Internationale (Anexa_13_Regulament_ORI) 

• Regulamentul privind organizarea şi funcŃionarea căminelor şi cantinelor 

(Anexa_14_Regulament_Camine_Cantine) 

• Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii 

Tehnice din Cluj-Napoca (Anexa_15_01_Regulament_Doctor_Honoris _Causa) 

• Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare al Universitatii 

Tehnice (Anexa_15_02_Regulament_Senator_de_Onoare) 

  O altă serie de regulamente vin să completeze lista celor cuprinse în Carta 

universitară în vederea asigurării desfăşurării în condiŃii normale a activităŃilor de 

educaŃie şi cercetare, după cum urmează:  
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• Regulamentul Departamentului de Educatie Continua şi la Distanta 

(Anexa_16_Regulament_Educatie_Continua_Distanta) 

• Regulamentul Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

(Anexa_17_Regulament_Doctorat) 

• Regulamentul Sistemului pentru Asigurarea Calitatii (Anexa_18_Regulament 

_Sistem_Asigurare_Calitate) 

• Regulament pentru acordarea burselor (Anexa_19_Regulament_Acordare_ Burse) 

• Regulament pentru organizarea şi functionarea Departamentului de Pregatire a 

Personalului Didactic (Anexa_20_Regulament_Departament_Pregatire_Personal_ 

Didactic) 

   

3.2. Conducerea universităŃii 
 

Conducerea UniversităŃii Tehnice Cluj-Napoca, ca toate instituŃiile de învăŃământ 

superior din România dispune de două paliere manageriale. Primul palier managerial se 

referă la latura academică iar cel de-al doilea palier managerial la latura administrativă. În 

tabelul de mai jos prezentăm cele două paliere manageriale.  

Tabel nr. 7 Structura de conducere a UTC-N 

CONDUCEREA ACADEMICA  

RECTOR  Prof.dr.ing.  
Radu MUNTEANU  

Tel. +40-264-401 202 ext 202   
e-mail: Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro  

PRORECTOR  
ACADEMIC  

Prof.dr.ing. ec. Ioan ABRUDAN  Tel. +40-264-401 205 ext 205  
e-mail:Ioan.Abrudan@mis.utcluj.ro 

PRORECTOR  
CERCETARE şi RELATII INTERNATIONALE  

Prof.dr.ing. 
Aurel VLAICU  

Tel. +40-264-401 204 ext 204  
e-mail:Aurel.Vlaicu@com.utcluj.ro  

PRORECTOR RESURSE UMANE şi MATERIALE  Prof.dr.ing. 
Mircea PETRINA  

Tel. +40-264-401 203 ext 203  
e-mail:Mircea.Petrina@mecon.utcluj.ro  

CANCELAR Prof.dr.ing.  
Tiberiu RUSU  

Tel. +40-264-401 206 ext 206 
e-mail:Tiberiu.Rusu@sim.utcluj.ro  

CONDUCEREA ADMINISTRATIVA  

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV  Ing. Horia ARDELEANU  Tel. +40-264-401 207 ext 207  
e-mail : horia.ardeleanu@staff.utcluj.ro 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  Arh. Gavril TORSIN  Tel. +40-264-401 207 ext 207  

CONTABIL SEF  Ec. Ana VERES  Tel. +40-264-401 208 ext 208  
e-mail : Ana.Veres@staff.utcluj.ro  
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Aşa cum rezultă şi din Organigrama universităŃii, Senatul şi Biroul Senatului 

constituie organismele de decizie în concordanŃă cu prevederile Cartei universitare.  

Din documentarea noastră am constatat că Rectorul UniversităŃii Tehnice Cluj-

Napoca a fost confirmat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 

5322/31.03.2004, ceea ce demonstrează că în universitate s-au respectat toate cerinŃele 

impuse de normele în vigoare, regulamentul propriu de alegeri şi Carta universitară. 

 

3.3. Oferta educaŃională 
 

   

  Pentru anul universitar 2007-2008, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

dispune de un număr total de 4090 de locuri, din care 1940 locuri cu finanŃare de la buget 

şi 2150 locuri cu taxă.  În tabelul nr. 8 este detaliată pe facultăŃi, domenii şi specializări 

repartizarea acestora. 

 

Tabel nr. 8. Oferta de locuri pentru anul 2007/2008 

Facultatea / Domeniul / Specializarea Nr. 

locuri 

buget 

Nr. 

locuri 

taxa 

Total 

1. Facultatea de Arhitectura şi Urbanism - Nivel licenta, 6 ani  65 60 125 

Arhitectura 65 60 125 

2. Facultatea de Automatica şi Calculatoare - Nivel licenta, 4 ani 215 400 615 

Calculatoare şi Tehnologia Informatiei 121 228 349 

Ingineria Sistemelor Automate  94 172 266 

3. Facultatea de Constructii şi Instalatii - Nivel licenta, 4 ani  440 635 1075 

Inginerie Civila 230 320 550 

Instalatii 120 180 300 

Inginerie şi Management în Constructii  90 135 225 

4. Facultatea de Constructii de Masini- Nivel licenta, 4 ani  440 265 705 

Inginerie Industriala  251 130 381 

Inginerie şi Management  119 90 209 

Mecatronica şi Robotica  45 25 70 

Stiinte Ingineresti Aplicate  25 20 45 

5. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii şi Tehnologia Informatiei 195 300 495 

Inginerie Electronica şi Telecomunicatii  195 300 495 

6. Facultatea de Inginerie Electrica 190 170 360 
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Inginerie Electrica  115 115 230 

Inginerie Energetica 45 30 75 

Stiinte Ingineresti Aplicate 30 25 55 

7. Facultatea de Mecanica  200 200 400 

Inginerie Mecanica 98 60 158 

Ingineria Transporturilor (Ingineria Automobilului)  66 90 156 

Mecatronica şi Robotica  36 50 86 

8. Facultatea de Stiinta şi Ingineria Materialelor  195 120 400 

Inginerie Materialelor 145 70 215 

Ingineria Mediului  50 50 100 

TOTAL 1940 2150 4090 

 

Desigur că pentru oferta educaŃională trebuie să avem în vedere cele peste 50 de 

programe de studii de licenŃă, studiile universitare de masterat corespunzătoare 

domeniilor de licenŃă, precum şi numeroasele programe de studii postuniversitare oferite 

de universitate şi care apar în Tabelul nr.2 şi în alte anexe citate în secŃiunile anterioare. 

3.4. Cercetarea 
 

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca activităŃile efective de cercetare sunt 

desfăşurate de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenŃi în laboratoarele 

catedrelor şi facultăŃilor universităŃii. 

Departamentul care administrează curent activităŃile de cercetare în Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca este denumit Centrul de Cercetare ŞtiinŃifică, Transfer 

Tehnologic şi Implementare InvenŃii – prescurtat CCSTTII. Acest departament este în 

subordinea directă a conducerii universităŃii şi nu are personalitate juridică proprie. 

CCSTTII are relaŃii directe cu catedrele, decanatele şi compartimentele 

funcŃionale din universitate, iar, în exterioriorul universităŃii, cu Ministerul EducaŃiei şi 

Cercetării – MEdC, Academia Română, Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din 

InvăŃămantul Superior – CNCSIS, Consiliul NaŃional al FinanŃării InvăŃămantului 

Superior – CNFIS, Unitatea Executivă pentru FinanŃarea InvăŃămantului Superior şi a 

Cercetării ŞtiinŃifice Universitare – UEFISCSU şi alte organisme şi organizaŃii naŃionale 

şi internaŃionale de profil.  

CCSTTII anunŃă şi acordă consultanŃă în universitate pentru competiŃiile naŃionale 

de granturi şi programele naŃionale de cercetare, realizează analize şi rapoarte privind 



 42 

activităŃile de cerceatre şi propune strategii de dezvoltare în domeniu, asigură impreună 

cu Compartimentul Financiar-Contabil administrarea financiară curentă a contractelor de 

cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanŃă şi expertiză.  

Începând cu anul 2001, CCSTTII face evaluare internă a activităŃii de cercetare pe 

baza unor criterii şi punctaje acceptate pe plan internaŃional. 

Pentru transferul tehnologic CCSTTII a întreprins următoarele acŃiuni: 

• Implicarea universităŃii în coordonarea unor proiecte privind 

fundamentarea strategiei de dezvoltare la nivel regional şi la nivelul unor 

judeŃe din regiune, unde au fost promovate măsuri care să conducă în 

viitor la oportunităŃi de accesare a unor fonduri europene de către 

universitate (a se vedea strategia de dezvoltare a regiunii de N-V a 

Romaniei, strategia de dezvoltare a judeŃului BistriŃa-Năsăud etc.);  

• Instruirea de personal în probleme de transfer de tehnologie prin 

intermediul unui proiect de 2 ani de zile coordonat de către Consiliul 

Britanic – la finele proiectului, experŃii străini au considerat UTC-N ca 

fiind pe primul loc în Romania sub aspectul instituŃionalizării activităŃii de 

cercetare şi transfer de tehnologie;  

• Implicarea UTC-N ca membru fondator şi reprezentant în Consiliul de 

AdministraŃie al AsociaŃiei de Transfer de CunoştinŃe din Romania cu 

sediul la Bucureşti;  

• Constituirea unei reŃele regionale virtuale pentru perfecŃionare şi transfer 

tehnologic cu parteneri în 4 judeŃe ale regiunii de N-V a Romaniei. 

ReŃeaua se numeşte CERT şi va dispune de un portal pentru facilitarea 

comunicării universităŃii cu mediul economic pe probleme de instruire, 

consultanŃă, expertiză, cercetare aplicativă, etc. Pentru dezvoltarea reŃelei 

au fost accesate fonduri europene printr-un program Phare. ReŃeaua 

dispune şi de facilităŃi pentru realizarea de materiale de promovare multi-

media;  

• Infiin Ńarea AsociaŃiei Romane pentru Transferul de CunoştinŃe (cu peste 

20 de membri –universităŃii şi agenŃii guvernamentale), în care UTC-N 

face parte din Consiliul de AdministraŃie;  
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• Integrarea UTC-N în cadrul parcului industrial Zalău, precum şi ini Ńiarea 

altor acŃiuni în acest sens (a se vedea iniŃiativa infiinŃării unui parc 

industrial la Câmpia Turzii, a unui parc tehnologic la BistriŃa);  

• Derularea unui proiect pentru fundamentarea pe baze ştiinŃifice a unei 

strategii de dezvoltare eficace a funcŃiei de transfer de tehnologie a 

universităŃii pe următorii 4 ani (este publicată pe site-ul UTC-N şi este 

deja demarată). Aceasta include un număr de 18 acŃiuni majore şi 

urmăreşte creşterea capabilităŃii de comunicare şi informare universitate-

mediu economic, creşterea capabilităŃii UTC-N de accesare a unor fonduri 

de finanŃare pe probleme de transfer de tehnologie, facilitarea contactelor 

directe cercetători-mediu economic etc.  

CCSTTII acordă suport pentru dezvoltarea constantă a activităŃilor de cercetare 

din universitate, în condiŃiile concrete de alocare eficientă a resurselor umane şi materiale 

existente. 

 

3.5. Probleme studenŃeşti 
 

StudenŃii dispun de un sistem de informare prin intermediul paginii web a 

universităŃii la adresa http://www.utcluj.ro/studenti/ . Astfel, aceştia se pot înscrie ca 

utilizatori şi pot comunica problemele cu care se confruntă.  

În universitate există OSUT Organizatia Studentilor din Universitatea Tehnica 

Cluj-Napoca care se ocupă de problemele sociale, educative şi de cercetare. Prin 

intermediul paginii web a OSUT (http://osut.utcluj.ro) se asigură transparenŃa şi 

comunicarea cu studenŃii. Al ături de OSUT mai există două organizaŃii care contribuie şi 

ele la mai buna organizare şi reacŃie a studenŃilor la problemele acestora. Este vorba de 

AEGEE Cluj-Napoca Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe 

(http://www.aegeecj.ro/ sau http://www.aegee.org/) şi Grupul Local BEST 

Board of European Students of Technology (office@bestcj.ro).  

StudenŃii UTC-N dispun de biblioteci corespunzătoare cerinŃelor actuale 

(http://www.utcluj.ro/studenti/biblioteca.php); de Campus universitar 

(http://www.utcluj.ro/studenti/campus.php); de Piscină Olimpică 

(http://www.utcluj.ro/studenti/piscina.php); de Club Sportiv 
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(http://www.utcluj.ro/studenti/club_sportiv.php) şi de Club Cultural 

(http://www.utcluj.ro/studenti/club_cultural.php). 

În Universitatea Tehnică Cluj-Napoca se foloseşte un sistem transparent cu reguli 

clare de acordare a burselor pe criterii de performanŃă, dar şi pe criterii sociale. Există 

posibilitatea ca studenŃii să participe la concursuri pentru obŃinerea de burse de studiu în 

străinătate (http://www.roburse.ro/tipuri_burse.htm).  

StudenŃii UniversităŃii Tehnice din Cluj Napoca beneficiază de burse, acordarea şi 

cuantumul fiind reglementat prin Regulamentul pentru acordarea burselor (Anexa_62) şi 

prin hotărâri ale Biroului Senatului. 

Bursele acordate studenŃilor, în funcŃie de rezultatele obŃinute, sunt următoarele: 

- bursa de performanŃă; 

- bursa de merit; 

- bursa de studii; 

- bursa parŃială; 

StudenŃii care au probleme sociale au posibilitatea de a obŃine burse sau ajutoare 

sociale. 

Regulamentului de burse este aplicat pe baza unor proceduri specifice (Anexa_63 

– Burse de studiu), (Anexa_64 – Burse sociale) (Anexa_65 – Ajutor social). 

StudenŃii universităŃii sunt reprezentaŃi în Senat şi în Comisiile de specialitate 

create de Senat pentru problemele ce privesc procesul de educaŃie, cercetare şi calitate. 

  

IV. Rezultatele evaluării externe 
 

  Scopul prezentei evaluări instituŃionale externe este acela de a identifica şi 

certifica măsura în care Universitatea Tehnică Cluj-Napoca răspunde interesului public, 

precum şi măsurile pentru creşterea calităŃii în procesul de predare-învăŃare şi în 

exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

  Universitatea Tehnică Cluj-Napoca funcŃionează în baza Legii de organizare a 

învăŃământului superior,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I A, nr. 249 din 26 

octombrie 1948, prin care a fost înfiinŃat Institutul de Mecanică din Cluj,  care, ulterior, 
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prin Hotărârea Guvernului nr. 812  privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului 

ÎnvăŃământului din 1992 devine Universtitatea Tehnică Cluj-Napoca.  

  La data evaluării externe în cadrul UniversităŃii funcŃionează următoarele 

facultăŃi: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism; Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare; Facultatea de ConstrucŃii şi InstalaŃii; Facultatea de ConstrucŃii de Maşini; 

Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiilor; Facultatea de 

Inginerie Electrică; Facultatea de Mecanică şi Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria 

Materialelor.  

  Din totalul programelor de studii derulate în cadrul celor opt facultăŃi au fost 

selectate următoarele 11 programe:  

1. ConstrucŃii civile, industriale şi agricole; 

2. Tehnologia construcŃiilor de maşini; 

3. Inginerie economică industrială; 

4. Autovehicole rutiere;  

5. ŞtiinŃa materialelor; 

6. Electronică aplicată; 

7. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii 

8. Calculatoare; 

9. Automatică şi informatică aplicată; 

10. Sisteme electrice; 

11. Management energetic. 

 

Alături de cele 11 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituŃională de 

către doi experŃi evaluatori. Pe tot parcursul evaluării noastre externe au participat un 

expert străin, un reprezentant al Comisiei Consultative şi un reprezentant al studenŃilor.  

EficienŃa procedurilor instituŃionale de asigurare a calităŃii programelor a rezultat 

din îndeplinirea atât pe toate cele 11 programe de studii selectate, cât şi la nivel 

instituŃional a indicatorilor de eficienŃă prezentaŃi în fişele vizitei. 

EficienŃa procedurilor instituŃionale de garantare a standardelor de absolvire a fost 

pusă în evidenŃă de fiecare expert evaluator în fişa vizitei. S-a constatat respectarea 

regulamentelor cu privire la procesele de admitere şi de absolvire. În mod special am 

constatat că există proceduri pentru întocmirea, gestiunea şi eliberarea diplomelor de 
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studii, folosindu-se în acest sens şi suportul tehnologiilor informationale informatizate şi 

de comunicaŃii. Din verificarea prin sondaj nu s-au constat abateri de la proceduri. 

Pentru fiecare program de studii există în universitate colective interne de 

evaluare a calităŃii acestora. În acest mod se asigură coroborarea programelor cu noutăŃile 

tehnologice de pe piaŃa de specialitate, dar şi corelarea cu aşteptările angajatorilor din 

mediul economic. Din discuŃiile cu anagajatorii şi cu studenŃii a rezultat că părerile 

acestora sunt avute în vedere la programele analitice întocmite de titularii de discipline. 

Ca un aspect favorabil al acestor corelări subliniem faptul că sunt specializări în care toŃi 

absolvenŃii sunt angajaŃi în totalitate la absolvire şi chiar se solicită ulterior colaborări pe 

linia cercetării cu cadrele didactice titulare specializate pe domeniile de interes ale 

angajatorilor. Dovadă stau contractele de cercetare încheiate cu mediul economic care 

depăşesc sute de mii de euro. În acest fel se asigură un suport şi pentru dezvoltarea 

procesului de învăŃare pentru generaŃiile următoare de studenŃi.  

Infrastructura universităŃii este folosită în mod eficient atât în activităŃi 

educaŃionale şi de cercetare, cât şi în activităŃi sociale şi culturale. Din toate fişele vizitei 

au rezultat indicatori de utilizare la nivel optim atât la nivel de program de studiu, cât şi la 

nivel instituŃional. La baza utilizării infrastructurii universităŃii stau regulamente 

cunoscute şi popularizate prin broşuri, pagini web şi acŃiuni studenŃeşti. 

Membrii echipei de experŃi evaluatori a constatat că există concordanŃă între 

declaraŃiile şi documentele din rapoartele de autoevaluare şi documentele originale sau 

situaŃia existentă la faŃa locului. Acolo unde a fost cazul au fost solicitate documente şi 

explicaŃii suplimentare, care ne-au întregit imaginea asupra domeniului analizat.  

Din cele 12 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat în 

unanimitate că sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanŃă la valorile 

minime sau ref1/ref2, după caz.  

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenta 

instituŃională a fost că Universitatea Tehnică Cluj-Napoca prezintă un grad de încredere 

ridicat din punct de vedere a interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru 

creşterea calităŃii în procesul de predare-învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de 

acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, pe baza 

opiniilor experŃilor evaluatori şi a responsabililor implicaŃi, inclusiv prin discuŃiile 
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separate ale echipei cu studenŃii, absolvenŃii şi cu reprezentanŃi ai angajatorilor, după 

confruntarea informaŃiilor f ăcute publice pe diferite căi şi a celor cuprinse în rapoartele de 

autoevaluare cu cele extrase de pe documentele în original, cu cele solicitate suplimentar, 

acolo unde a fost cazul, că există o credibilitate mare a informaŃiilor diseminate de 

universitate pe diferite canale.  

 Din evaluarea instituŃională şi din evaluările pe programe a rezultat că sunt 

îndepliniŃi toti indicatorii cantitativi şi calitativi aferenŃi infrastructurii academice, ceea ce 

demontrează că universitea poate să asigure derularea în condiŃii normale a procesului de 

predare-învăŃare. Facem pecizarea că declaraŃiile din rapoartele de autoevaluare cu privire 

la infrastructura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-

contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare. 

 ExperŃii evaluatori implicaŃi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au 

susŃinut în rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că 

Universitatea asigură derularea tuturor activităŃilor de educaŃie şi cercetare prin apelarea 

la cele mai bune practici rezultate din propria experienŃă sau sistematizate pe baza 

schimburilor de experienŃă cu universităŃi similare din lume.  

 

În acelaşi timp, echipa de evaluatori apreciază deosebit modul exemplar în care 

gazdele vizitate s - au străduit să răspundă cu promtitudine tuturor solicitărilor de 

informaŃii suplimentare, ocazie cu care a impresionat competenŃa pe probleme de calitate 

a unui foarte mare număr de cadre didactice, ceea ce denotă preocupări instituŃionale 

constante pentru formarea şi completarea unei culturi solide a calităŃii. 

 Apreciem de asemenea impactul pe care îl au experŃii independenŃi în evaluarea 

internă a calităŃii, reprezentaŃi de angajatorii absolvenŃilor Dvs., precum şi contactele 

constante pe care Universitatea le are cu absolvenŃii ei, în scopul identificării celor mai 

potrivite mijloace de a îmbunătăŃi calitatea programelor de studii, în special în ceea ce 

priveşte creşterea eficienŃei activităŃilor practice. 

 Compararea permanentă a programelor de învăŃământ şi a performanŃelor 

ştiinŃifice cu cele ale UniversităŃilor cu profil similar din Europa şi nu numai, în cadrul 

unor parteneriate devenite obişnuite, constituie o garanŃie suplimentară a reuşitelor 

preocupărilor pentru asigurarea competitivităŃii la nivel internaŃional a calităŃii 
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absolvenŃilor, a cercetării ştiinŃifice şi a implementării acesteia în practica industrială şi 

economică. 

 Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în prezentul raport suntem conduşi 

la formularea propriei noastre opinii potrivit căreia Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca prezintă un grad ridicat de încredere în ceea ce priveşte calitatea activităŃilor 

derulate în planul educaŃiei superiare tehnice, precum şi al cercetării în domeniu.  

Recomandăm conducerii UniversităŃii Tehnice Cluj-Napoca să susŃină cu toate 

resursele necesare procesul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii în toate activităŃile 

desfăşurate.  

În particular recomandăm:   

� în cadrul domeniului CAPACITATE INSTITUłIONALĂ: 

- pentru cei trei indicatori de performanŃă asociaŃi standardului „Misiune, 

obiective, integritate academică“, cotaŃi la ref.1, Universitatea să identifice 

indicatori proprii superiori, pe care să-i atingă în următorii ani; 

- pentru indicatorul al doilea „Management strategic“ aferent standardului 

„Conducere şi administraŃie“ să se treacă la nivelul ref.1 al ARACIS; 

- pentru indicatorul al treilea „Resurse financiare“ din cadrul standardului 

„Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate“, ridicarea gradului de 

îndeplinire la ref 2 (în formulare proprie), pentru a crea posibilitatea 

UniversităŃii de a ridica gradul de îndeplinire a indicatorului „Sistemul de 

acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenŃi“, la nivelele 

propuse de ARACIS ref.1 şi ref. 2. 

� pentru domeniului EFICACITATE EDUCAłIONALĂ: 

- pentru indicatorul „Principii ale politicii de admitere la programele de studii 

oferite de instituŃii“, din cadrul standardului „Admiterea studenŃilor“, 

diversificarea acŃiunilor premergătoare admiterii cu scopul atragerii, în 

condiŃiile din anii următori, a unui număr corespunzător de candidaŃi, şi 

formularea în consecinŃă a unui nivel propriu ref. 2; în egală măsură 

recomandăm formularea unui nivel propriu ref. 3 pentru standardul „Politici de 

admitere“ din cadrul aceluiaşi criteriu, în special pentru creşterea numărului de 

studenŃi străini (în toate cele trei cicluri); 
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- în cadrul standardului privitor la „Cercetarea ştiinŃifică“ din acelaşi domeniu, 

având în vedere performanŃa deja existentă şi consemnată în cadrul fiecărui 

indicator, identificarea la un nivel propriu ref.2 a unuor noi modalităŃi de 

valorificare a cercetării ştiinŃifice şi tehnologice (indicatorul al treilea), în 

special privind aplicarea în creşterea performanŃelor tehnologiei româneşti; 

- ridicarea nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanŃă ai standardului 

„Buget şi Contabilitate“, necesară pentru creşterea nivelului celorlalŃi indicatori 

„academici“ ; 

- la indicatorul acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru 

studenŃi, creşterea proporŃiei resurselor proprii ale UniversităŃii (trecerea la ref. 

1, ref. 2 a nivelului indicatorului menŃionat) 

� pentru domeniul MANAGEMENTUL CALITĂłII:  

- la standardul „Structuri şi politici pentru asigurarea calităŃii “, încadrarea viitoare 

la indicatori ref.1, respectiv ref. 2 a indicatorului al doilea „Politici şi strategii 

pentru asigurarea calităŃii“; 

- la standardul S.C.2.1., revizuirea periodică a programelor de studii şi a 

diplomelor, în concordanŃă cu dinamica pieŃei muncii şi prin comparaŃie cu cele 

la nivel european, pentru încadrarea la nivel ref.1 şi ref.2 a indicatorului al 

doilea „CorespondenŃa dintre diplome şi calificări“; 

- la standardul „Evaluarea studenŃilor“, elaborarea unor procedee detaliate de 

aplicare a Regulamentului de examinare al studenŃilor şi extinderea practicii 

folosirii unor examinatori externi; 

- la standardul „Evaluarea colegială“, instituirea unei comisii interne, care să 

elaboreze un raport anual privind calitatea individuală a personalului didactic şi 

de cercetare; 

- la indicatorul privitor la Comisia de asigurare a calităŃii (din S.C. 8.1), urmărirea 

sistematică a transpunerii în practică de către Universitate a propunerilor 

comisiei de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei, precum şi a conlucrării acesteia cu 

parteneri din Ńară şi din străinătate pentru adoptarea bunelor practici la nivelul 

UTCN; 

� referitor la programele de studii: 

- având în vedere impactul pe piaŃa muncii şi performanŃa programului Ingineria 

autovehiculelor, ar fi bine venită înfiinŃarea unor noi programe de studii 
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universitare de licenŃă sau de masterat ca: Sisteme de propulsie pentru 

autovehicule rutiere, Comanda şi controlul autovehiculelor rutiere etc; 

- crearea de poziŃii pentru tinerii absolvenŃi (doctoranzi, stagii post doctorale) ar 

completa în mod fericit performanŃele ştiinŃifice ale echipei de cadre didactice 

de la specializarea Inginerie economică industrială; 

- creşterea ponderii disciplinelor opŃionale (sau chiar în pachete) şi /sau a 

disciplinelor complementare în cadrul programului de studii Tehnologia 

construcŃiilor de maşini. 

 În ceea ce priveşte creşterea competenŃelor complementare ale absolvenŃilor, pe 

baza discuŃiilor cu angajatorii, recomandăm creşterea strădaniilor pentru lărgirea 

abilităŃilor de comunicare, inclusiv în limba engleză ale absolvenŃilor. În acest scop pot fi 

utilizate şi disponibilităŃile unor angajatori de a  sprijini astfel de eforturi, până la 

contribuŃii financiare. De asemenea avem în vedere identificarea şi folosirea unor 

oportunităŃi din partea angajatorilor, în scopul susŃinerii unei părŃi a activităŃilor practice. 

Felicităm pe colegii noştri de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca pentru 

eforturile depuse şi rezultatele obŃinute în planul asigurării calităŃii.  

 

 

Timi şoara, Iaşi 

Data raportului: 29.05.2007 
 

 

Director de misiune:  

Profesor universitar dr. Dumitru GAŞPAR 

 

Coordonatorul echipei de experŃi:  

Profesor universitar dr. Alexandru łUGUI  
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ANEXĂ  

 

FIŞA VIZITEI LA UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DIN CLUJ-NAPOCA 
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AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 
 

FIŞA VIZITEI 

a ) VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CERIN łELOR NORMATIVE OBLIGATORII 

pentru 
evaluarea instituŃională în vederea  evaluării externe a calităŃii educaŃiei 

  

   UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

    Data vizitei: (16-18).05.2007 
 

Semnături: 
 

1. Coordonator comisie, Prof. Alexandru ługui 

 

ExperŃi comisia de evaluare instituŃională  ExperŃi Programe de studii      Programele evaluate 

      Prof. Manoliu Iacint     ConstrucŃii civile, industriale şi agricole 
Prof. Petrescu Marius                                      Prof. Şerban Viorel Aurel    Tehnologia construcŃiilor de maşini 

                          Prof. Marian Onoriu       Inginerie economică industrială 
  Prof. Gaiginschi Radu    Autovehicule rutiere  

Prof. Samoilă Cornel     ŞtiinŃa materialelor 
                                                                        Prof. Bogdan Ion,     Electronică aplicată  
       Tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii  
                                                                         Prof. Gaitan Vasile-GheorghiŃă   Calculatoare  
  Prof. Olaru Onisifor     Automatică şi informatică aplicată 
             Sisteme electrice  
 Prof. Lăzăroiu Gheorghe    Management energetic 
  

Se completează de echipa de vizită reunită prin 
agregarea Fişei a.1) Comisiei de Evaluare 
InstituŃională cu Fişele a.2) ale Comisiilor pe 
programe de studii 
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

STATUTUL JURIDIC 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE) 

1. Se verifică existenŃa statutului juridic propriu stabilit prin 
actul de înfiinŃare 
Se menŃionează Legea de înfiinŃare  
Se face numai pentru verificarea şi actualizarea datelor din Raportul de 
autoevaluare.  

 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a fost înfiinŃată prin Decizia de 
Organizare a ÎnvăŃământului Superior nr. 263327/1948 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948 sub denumirea iniŃială de Institutul 
de Mecanică. În anul 1953 îşi schimbă denumirea în Institutul Politehnic 
din Cluj Napoca şi în 1992 în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
(H.G. 812/1992 publicată în M.O. 337/29.12.1192) (Anexa_01_Legi) 

1.1. Se verifică datele privind denumirea şi sediul furnizorului 
de educaŃie. 
Conforme/Neconforme cu Raportul de autoevaluare. 
ObservaŃii suplimentare referitoare la alte locaŃii unde se desfăşoară 
activităŃi didactice, in localitatea unde instituŃia îşi are sediul sau în alte 
localităŃi; se verifică şi statutul juridic al acestora. 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca îşi are sediul în Cluj Napoca, 
strada C. Daicoviciu nr. 15.  
Universitatea îşi desfăşoară activitatea şi în alte localităŃi: Zalău, BistriŃa, 
Satu Mare, Alba Iulia, cu precizarea ca aceste entităŃi nu au personalitate 
juridică, conducerea administrativă şi financiar contabilă fiind asigurată la 
sediul din Cluj Napoca. 

1.2. Se verifică datele raportate privind misiunea(ile) 
didactică(e) şi de cercetare, pentru toate programele de studii 
oferite. Ciclurile universitare de Masterat  şi Doctorat se 
organizează numai de instituŃiile de învăŃământ superior 
acreditate in cadrul domeniilor de licenŃă acreditate. Dacă se 
constată că în instituŃie funcŃionează specializări neautorizate  
în conformitate cu reglementările în vigoare, procesul de 
evaluare se sistează.  
Misiune(i) didactică(e) bine precizată(e). 
Misiune(i) de cercetare bine precizată (e). 
Constatări privind programele de studii. 

Misiunile didactică şi de cercetare sunt bine precizate (Anexa_02, Planul 
strategic 2005-2007 în Anexa_33, Planuri operaŃionale Anexele_34_01, 
34_02, 34_03) 
 
Conform Anexelor_22_01, 02, 03, 04 toate specializările UniversităŃii 
Tehnice din Cluj Napoca sunt acreditate sau autorizate provizoriu. 
 
Ciclurile de învăŃământ de tip Master şi Studii aprofundate sunt organizate 
în baza Hotărârilor Biroului Senat la specializările acreditate.  
 
Şcoala Doctorală este organizată în baza unui regulament (Anexa_17 
semnată şi ştampilată.  
 
Misiunile didactică şi de cercetare sunt prezentate într-o formă sintetică. 
Recomandăm dezvoltarea acesteia Ńinând cont de specializări, forme de 
învăŃământ etc. 
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

Pentru programele de studii există clar stabilite misiunile didactică şi 
pedagogică. Nu există specializări neautorizate. 
 

CARTA UNIVERSITARĂ ŞI REGULAMENTELE SPECIFICATE PRIN CARTĂ 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE) 

2. Se verifică existenŃa Cartei universitare 
Carta universitară există/ nu există; respectă/nu respectă reglementările în 
vigoare; constatări, comentarii explicative 
 
 

Există Carta Universitară (Anexa_03). Coroborat cu Anexa_23 (Ordinul 
Ministrului de confirmare a Rectorului UniversităŃii) se poate concluziona 
că aceasta este conformă cu legislaŃia în vigoare. 
 

2.1. Se verifica existenŃa regulamentelor şi a tuturor anexelor 
specificate prin Carta universitară. 
Regulamentele există/nu există; 
Regulamentele există dar au în conŃinut prevederi care nu sunt în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare (detalii) (DA – se vor 
menŃiona/NU) 
 
 

Există toate regulamentele menŃionate în Carta Universitară (Anexele, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15.01, 15.02, 16, 17, 18, 19, 20, 62 şi 70) cu excepŃia 
Regulamentului Clubului StudenŃesc care nu mai funcŃionează, fapt 
dovedit prin Organigrama UTCN (Anexa_26).  
Regulamentele sunt elaborate în conformitate cu legislaŃia în vigoare, fapt 
confirmat de viza Biroului Senatului şi/sau aprobate de către Senatul 
UTCN. Din componenŃa Biroului Senatului face parte şi Juristul UTCN. 
 

2.2. Se verifică existenŃa Regulamentului de Ordine Interioară 
(sau a unui regulament cu conŃinut echivalent dar cu o 
denumire diferită) 
Regulamentul există/nu există; 
Regulamentul există dar are în conŃinut prevederi care nu sunt în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare (detalii) (DA – se vor 
menŃiona/NU) 
 

Statutul de Organizare şi FuncŃionare a UTCN are conŃinutul echivalent al 
unui Regulament de Ordine Interioară. Acesta respectă reglementările 
legale în vigoare (Anexa_04). 

2.3. Se verifică existenŃa Regulamentului pentru activitatea 
profesională a studenŃilor 

Există Regulamentul privind Activitatea Profesională a StudenŃilor 
utilizând sistemul ECTS (Anexa_09). Sunt respectate prevederile din 
Metodologie acestea fiind cuprinse în Anexele_12, 59, 60. 
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

În regulament sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 4, lit. 
a,b, g, h din Metodologie; constatări, comentarii explicative 

CONDUCEREA INSTITUłIEI, STRUCTURI MANAGERIALE 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE) 

3. În  instituŃia de învăŃământ superior au fost respectate 
dispoziŃiile legale pentru alegerea organelor colective de 
conducere (consiliul facultăŃii şi senat) precum şi a cadrelor de 
conducere. 
Sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 8, lit. a, din 
Metodologie; constatări, comentarii explicative 
Rectorul a fost/nu a fost confirmat de MEdC prin Ordinul ministrului 
(nr......./data......) 

Ordinul Ministrului nr. 3500/30.03.2004 confirmă respectarea legalităŃii şi 
a procedurilor de alegere din UTCN (Anexa_23). Lipsa unor contestări 
din interiorul UTCN confirmă respectarea procedurilor şi regulamentelor 
de alegeri existente (Anexa_11).   

3.1. Personalul de conducere al instituŃiei de învăŃământ 
superior (rector, prorector, decan, prodecan precum şi şefii de 
catedră) este format din cadre didactice titularizate în 
învăŃământul superior, cu norma de bază la instituŃie, respectiv 
structura internă de conducere la care funcŃionează, sunt 
profesori sau conferenŃiari universitari titulari şi nu se află în 
condiŃii de rezervare a postului. 

Sunt îndeplinite cerinŃele (A se vedea Lista personal Anexa_25) 

3.2. Se verifica dacă instituŃia are o organigramă încadrată cu 
personal propriu care corespunde,  din punct de vedere al 
calificării profesionale, condiŃiilor cerute pentru ocuparea 
posturilor prevăzute. 
Există/ nu există state de funcŃiuni pentru personalul didactic 
Există/ nu există state de funcŃiuni pentru personalul administrativ 
 

Numai pentru obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare 
provizorie şi a acreditării. 
 

3.3 Se verifică dacă biblioteca este încadrată cu personal cu 
Bibliotecile dispun de personal cu studii superioare. ToŃi angajaŃii au 
studii de biblioteconomie sau filologie (A se vedea Lista personal cu 
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

studii superioare de biblioteconomie sau filologie. studii superioare Anexa_89). 

PERSONALUL DIDACTIC 
(COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME şi COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE)) 

4. Se verifică respectarea condiŃiilor legale pentru publicarea şi 
ocuparea prin concurs a posturilor didactice. 
CondiŃiile au fost/nu au fost respectate, posturile sunt/nu sunt încadrate cu 
personal propriu care corespunde/nu corespunde din punct de vedere al 
calificării profesionale condiŃiilor cerute pentru ocuparea posturilor 
prevăzute în statele de funcŃiuni; constatări, date care susŃin constatările 

De respectarea condiŃiilor legale de publicare şi ocupare a posturilor 
didactice se ocupă Oficiul Juridic din cadrul UTCN. Au fost verificate un 
număr de 14 dosare pentru posturi de conferenŃiar, profesor şi şef lucrări. 
Nu au fost constatate abateri de la normele şi legislaŃia în vigoare.  

4.1. Personalul didactic, respectiv personalul care desfăşoară 
activităŃi didactice in instituŃia evaluată, îndeplineşte cerinŃele 
legale pentru ocuparea posturilor didactice. 
CondiŃiile au fost/nu au fost respectate, posturile sunt/nu sunt încadrate cu 
personal corespunzător cerinŃei. Se vor da exemple, după caz. 

În UTCN se aplică un set de criterii (MECT şi regulamente interne) care 
asigură îndeplinirea cerinŃelor legale şi de calitate referitor la personalul 
didactic (a se vedea rapoartele de evaluare pe programele de studiu). Din 
fişele de vizită pe programe rezultă că personalul didactic îndeplineşte 
cerinŃele şi criteriile în vigoare la data desfăşurării concursurilor. 

4.2. Se verifică situaŃia personalului didactic titularizat în 
instituŃie, cu funcŃia de bază. 
Se ia în considerare pentru o singură normă didactică constituită conform 
legii; se va întocmi situaŃia statistică, pentru verificarea menŃinerii 
condiŃiilor in care s-a acordat acreditarea 

Din analiza Statelor de FuncŃiuni ale personalului didactic din UTCN 
corelată cu fişele vizitelor pe programe de studiu rezultă îndeplinirea 
cerinŃelor ARACIS (Anexa_27, Anexa_43). 

4.3 Se verifică dacă personalul didactic titularizat în  
învăŃământul superior acoperă într-un an universitar cel mult 
trei norme didactice, indiferent de instituŃia de învăŃământ 
superior în care îşi desfăşoară activitatea. 
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se vor prezenta toate situaŃiile 
constatate 

Conform Statelor de FuncŃiuni şi a situaŃiei privind ocuparea posturilor în 
regim de plata cu ora rezultă îndeplinirea criteriilor (Anexa_27, 
Anexa_30, Anexa_43) 
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4.4. Se verifică dacă personalul didactic titularizat în 
învăŃământul superior conform legii, pensionat la limita de 
vârstă sau din alte motive, şi care desfăşoară activităŃi didactice 
în calitate de cadru didactic asociat, acoperă cel mult o normă 
didactică in instituŃia respectivă de învăŃământ. 
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se vor prezenta toate situaŃiile 
constatate 

Personalul didactic pensionat la limită de vârstă, conform legislaŃiei în 
vigoare, desfăşoară activităŃi didactice în calitate de cadru didactic asociat 
(în regim de plata cu ora) neacoperind mai mult de o normă didactică. 
Există declaraŃii pe proprie răspundere ale personalului didactic pensionat 
prin care se certifică faptul că persoana în cauză nu efectuează mai mult 
de o normă didactică. 

4.5. Pentru verificarea menŃinerii condiŃiilor in care s-a obŃinut 
acreditarea se constată dacă la fiecare structură instituŃională 
pentru fiecare program din ciclul de licenŃă care duce la o 
calificare universitară distinctă, cel puŃin 70% din totalul 
posturilor din statul de funcŃii, constituite conform 
normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice  cu 
norma de bază sau cu post rezervat, titularizate învăŃământul 
superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel puŃin 
25% sunt profesori şi conferenŃiari universitari, dar nu mai 
mult de 50%.  

Conform Fişelor de vizită pe programe de studiu şi ca rezultat al analizei 
Statelor de FuncŃiuni ale personalului didactic rezultă ocuparea posturilor 
în proporŃie de peste 70% cu cadre didactice proprii.  
Ponderea profesorilor şi conferenŃiarilor pe programe de studii şi pe total 
universitate se încadrează în limitele 25 – 50% din total cadre didactice 
titularizate.  

4.6. Se verifică satisfacerea condiŃiilor legale pentru ocuparea 
posturilor de către personalul didactic asociat care nu este 
titularizat în învăŃământul superior. 

Ocuparea posturilor personalului didactic asociat se face cu respectarea 
Statutului Personalului Didactic, al normelor MECT şi al hotărârilor 
Biroului Senatului UTCN. 

4.7. Se verifică cerinŃa conform căreia cadrele didactice 
asociate au obligaŃia de a face cunoscut, prin declaraŃie scrisă, 
conducătorului instituŃiei la care au funcŃia de bază, precum şi 
celui la care sunt asociate, numărul de ore prestate prin 
asociere. 

Cadrele didactice asociate au depuse la Departamentul de Resurse Umane 
adeverinŃe semnate de conducătorul instituŃiei la care au funcŃia de bază 
prin care se certifică desfăşurarea de activităŃi didactice la UTCN.   

4.8. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul ştiin Ńific de 
Conform statelor de funcŃiuni titularii de disciplină au titlul ştiinŃific de 
doctor sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor predate. 
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doctor sau să fie doctoranzi în domeniul disciplinelor din 
postul ocupat; celelalte cadre didactice trebuie să aibă 
pregătirea iniŃială şi competenŃe în domeniul disciplinei 
predate. 
4.9. Persoanele care ocupă posturi de preparator sau asistent 
trebuie să aibă pregătire pedagogică atestată. 

Preparatorii şi asistenŃii au pregătire pedagogică asistată sau urmează, în 
prezent, cursuri de pregătire. 

4.10. InstituŃia de învăŃământ superior trebuie să facă dovada 
că titularii de disciplină au elaborat cursuri şi alte lucrări 
necesare procesului de învăŃământ care acoperă problematica 
disciplinei respective, prevăzută în programa analitică. 

Din Fişa vizitei pe fiecare program în parte a rezultat că titularii de cursuri 
au elaborat cursuri si/sau lucrari in formă tipărită sau on line. 

 4.11. Se verifică modul în care instituŃia asigură acoperirea pe 
cel puŃin un ciclu de licenŃă activităŃile prevăzute la disciplinele 
din planul de învăŃământ, cu cadre didactice competente. 
Pentru programele de studiu care sunt evaluate ca parte a procedurilor de 
evaluare externa instituŃională 

S-au verificat statele de funcŃii ale programelor de studiu rezultând faptul 
că instituŃia asigură acoperirea activităŃilor pe cel puŃin un ciclu de licenŃă 
cu cadre didactice competente (Anexa_27, Anexa_30) 

 
BAZA MATERIALĂ 

(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE Şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME) 

5. Se verifică, prin  registrul de  inventar, dacă  instituŃia de 
învăŃământ superior dispune de  patrimoniul necesar 
desfăşurării unui proces de învăŃământ de calitate, în 
concordanŃă cu planurile de învăŃământ şi numărul de 
studenŃi.  

Baza materială a UTCN este formată din clădiri, terenuri şi echipamente 
didactice şi de cercetare (Anexa_49 şi Anexa_54_06). 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca îşi desfăşoară activitatea într-un 
ansamblu de clădiri format din: 13 corpuri de clădire pentru activităŃi 
didactice şi de cercetare, 10 corpuri destinate cazării studenŃilor (cămine), 
două cantine,  un complex nautic şi unul de agrement. Din totalul de 23 de 
clădiri 21 sunt patrimoniul UTCN.  

5.1. Se verifică dacă numărul de locuri în sălile de curs, 
seminar şi laborator este corelat cu mărimea formaŃiilor de 
studiu (serii, grupe, subgrupe etc.) conform normativelor 

Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu 
mărimea formaŃiilor de lucru, aşa cum rezultă din Fişa vizitei pe programe 
de studiu.   
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MEdC.  

5.2. Se verifică dacă se asigură desfăşurarea lucrărilor 
aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de 
învăŃământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul astfel 
încât, la nivelul unei formaŃii de studiu, să existe un calculator 
la cel mult 2 studenŃi pentru ciclul de licenŃă şi un calculator 
pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat. 
CerinŃa se verifică in corelare cu evaluarea programelor de studii - ca parte 
a procedurilor de evaluare externă instituŃională; se va verifica şi  situaŃia 
integrată pe instituŃie 

Pe fiecare program s-a constatat respectarea cerinŃei. La nivelul instituŃiei 
s-a constatat respectarea cerinŃei şi prin buna gestiune a resurselor 
informatice cu ajutorul orarelor pe săli şi formaŃii de studii.  

5.3. Se verifică existenŃa bibliotecii (lor) dotată(e) cu sală (săli) 
de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor 
prevăzute în planurile de învăŃământ pe cicluri de studii 
universitare (licenŃă şi masterat). 
CerinŃa se verifică în corelare cu evaluarea programelor de studii - ca parte 
a procedurilor de evaluare externă instituŃională; se va verifica şi  situaŃia 
integrată pe instituŃie 

Universitatea dispune de Bibliotecă proprie cu 4 săli de lectură şi o sală de 
reviste. Fondul de carte existent în bibliotecă este de aproximativ 700.000 
de volume, o colecŃie de norme tehnice (STAS), peste 65.000 brevete de 
invenŃie iar colecŃia de periodice cuprinde peste 3.000 de titluri 
La aceasta se adaugă un număr de 38 de biblioteci de catedră. 
Fondul de carte şi documentaŃie tehnică acoperă necesarul de suport 
pentru disciplinele din planurile de învăŃământ. Constatările noastre sunt 
sustinute şi de fisele vizitei la nivel de program. 

5.4. Se verifică existenŃa în biblioteca(ile) instituŃiei de 
învăŃământ superior a unor spaŃii de studiu cel puŃin pentru 
10% din numărul total al studenŃilor. 

Numărul total al studenŃilor care urmează cursurile din cadrul UTCN este 
de 11.000 iar suprafaŃa totală a bibliotecii este de 3.000 m2 putând oferii 
condiŃii optime de studiu pentru cel puŃin 10% din totalul studenŃilor 
(aprox. 3m2). Din fişele de vizită la programele de studiu se constată că 
este indeplinită cerinŃa pe student. 

5.5. Se verifică existenŃa in biblioteca(ile) instituŃiei de 
învăŃământ superior a unui număr suficient de abonamente la 
publicaŃii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător 
misiunii(lor) asumate. 

ColecŃia de periodice cuprinde peste 3.000 de titluri dintre care în anul 
2006 au fost achiziŃionate peste 100 de titluri din Ńară şi 46 din străinătate. 
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5.6. Se verifică dacă bibliotecile instituŃiei de învăŃământ 
asigură în sălile de lectură un număr de locuri corespunzător a 
cel puŃin 10% din numărul total al studenŃilor. 
CerinŃa se verifică în corelare cu orarul de funcŃionare al bibliotecilor şi 
sălilor de lectură şi încadrarea cu personal. 

Numărul total al locurilor în sălile de lectură este de 420, programul de 
funcŃionare fiind în intervalul orar 8.00 – 20.00. Numărul de locuri şi 
programul de funcŃionare oferă condiŃii optime de documentare pentru un 
număr estimat la 1500 – 2000 studenŃi zilnic.  

5.7. Se verifică dacă instituŃia dispune de soft-uri 
corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de 
învăŃământ, cu licenŃe de utilizare. 
CerinŃa se verifică prin sondaj, pe domenii. 

Softurile folosite sunt specificate în fişele disciplinelor şi laboratoarelor 
aferente fiecărui program de studiu. Din fisele vizitei la programele de 
studiu rezultă că există licenŃe de utilizare pe softul aferent disciplinelor 
analizate.  

5.8. Se verifică modul în care conducerea instituŃiei de 
învăŃământ superior asigură multiplicarea cursurilor şi 
celorlalte lucrări necesare procesului de învăŃământ, elaborate 
de cadrele didactice, şi punerea lor la dispoziŃia studenŃilor 
într-un număr corespunzător. 

Există o editură proprie şi un atelier de multiplicat aflate, conform 
organigramei, în subordinea bibliotecii. Editura este recunoscuta CNCSIS 
www.cncsis.ro . Lista cu cartile publicate in 2006 (Anexa ??). 

5.9. Se verifică, prin documente de inventar dotarea 
laboratoarelor, corespunzătoare disciplinelor obligatorii din 
planurile de învăŃământ care au prevăzute prin programa 
analitică activităŃi de acest gen. 
CerinŃa se verifică in corelare cu evaluarea programelor de studii 

Pe fiecare program de studiu evaluat s-a constatat corespondenŃa dintre 
listele de inventar ale laboratoarelor şi dotarea acestora. 
 

6.  Se verifică dacă, după trei cicluri de şcolarizare ulterioare 
înfiin Ńării prin lege, instituŃia de învăŃământ superior dispune 
în proprietate de cel puŃin 70% din spaŃiile de învăŃământ cu 
toate dotările necesare. 

Universitatea dispune de un număr de 13 corpuri de clădire dedicate 
exclusiv procesului educaŃional toate fiind în proprietatea UTCN. 
Universitatea a fost înfiinŃată în anul 1992 sub actuala denumire, ca parte 
a Ministerului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. La data evaluării au fost 
parcurse mai mult de trei cicluri de şcolarizare. Am procedat la verificarea 
situaŃiei patrimoniale prin intermediul documentelor justificative din 
Contabilitate şi s-a constatat că peste 70% din spaŃiile de învăŃământ sunt 
proprietatea UniversităŃii Tehnice din Cluj Napoca. 
Există şi situaŃii de punere la dispoziŃie a spaŃiilor în centrele din teritoriu, 
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acestea reprezentând sub 10% din spaŃiile de învăŃământ. 

ACTIVITATEA FINANCIAR Ă 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE) 

7. Se verifică dacă au fost respectate condiŃiile legale pentru 
încadrarea cu personal calificat a compartimentelor financiar 
– contabile iar Contabilul şef (directorul economic) are studii 
economice superioare. 
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se va prezenta situaŃia identificată. 

S-a procedat la analiza dosarelor de concurs prin sondaj constatându-se 
existenŃa vizei Oficiului Juridic. 
Pentru şefii de compartiment şi Contabilul şef s-a constatat că aceştia sunt 
absolvenŃi ai FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice, specializarea FinanŃe 
Contabilitate (Anexa_86).  

8. Se verifică dacă  instituŃia de învăŃământ superior dispune de 
buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de 
învăŃământ superior, cod fiscal şi cont la bancă, altele decât 
cele ale fundaŃiei sau asociaŃiei în cadrul căreia funcŃionează. 

S-a procedat la verificarea pe teren a acestor cerinŃe şi s-a constatat 
îndeplinirea acestora (Anexa_54_02, Anexa_54_03 şi Anexa_87). 

9. Se verifică daca instituŃia de învăŃământ superior şi-a 
organizat contabilitate proprie, întocmeşte bilanŃ contabil, cont 
de execuŃie bugetară şi raport de gestiune propriu din care 
rezultă că cheltuielile efectuate sunt în concordanŃă cu 
legislaŃia în vigoare, veniturile încasate şi destinaŃia lor, 
precum şi caracterul non-profit al instituŃiei. 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca întocmeşte toate situaŃiile 
financiare specifice instituŃiilor de învăŃământ superior.  
Nu există un raport de gestiune în sensul strict al cuvântului deoarece 
acesta este specific societăŃilor comerciale.  

10. Se verifică dacă taxele şcolare ale studenŃilor sunt calculate 
în concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare pe an 
universitar din învăŃământul public finanŃat de la buget la 
domeniile de licenŃă sau masterat similare şi sunt aduse la 
cunoştinŃa studenŃilor prin diferite mijloace de comunicare. 
Se vor menŃiona taxele de studiu practicate, pe domenii de licenŃă şi 
masterat 

Taxele şcolare sunt stabilite prin raportare la nivelul practicat pe piaŃa 
educaŃională din Cluj Napoca. 
Pe baza datelor din Contabilitate a rezultat un cost mediu/student de 3.500 
lei.  
Cuantumul taxelor şcolare se stabileşte Ńinând cont de reglementările 
legale şi regulamentele interne ale UTCN (Anexa_19 – Regulament de 
acordare a burselor, Anexa_55 – Regimul taxelor). Aceste elemente sunt 
comunicate pr site-ul UTCN. 
Regimul taxelor se aprobă la începutul fiecărui an universitar de către 
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Senatul UniversităŃii Tehnice din Cluj Napoca fiind într-un cuantum de 70 
– 80% din costul mediu. DiferenŃa de până la 100% este acoperită din 
veniturile proprii  
În Anexa_55 sunt menŃionate tipurile de taxe practicate în UTCN. 

11. Se verifică dacă studenŃii sunt informaŃi despre 
posibilităŃile de asistenŃă financiară din partea instituŃiei şi 
despre modul de utilizare a taxelor. 

Toate informaŃiile legate de regimul burselor, posibilităŃi de asistenŃă 
financiară şi utilizarea taxelor sunt aduse la cunoştinŃa studenŃilor şi 
personalului UTCN prin comunicare pe site-ul universităŃii (Anexa_62, 
hotărâri ale Senatului, proceduri: Anexa_63, Anexa_64, Anexa_65). 

12. InstituŃiile de învăŃământ superior trebuie să facă dovada 
auditării situaŃiilor financiare de către o societate de audit de 
prestigiu, recunoscută pe plan naŃional şi/sau internaŃional, iar 
rezultatele auditului financiar împreună cu analiza anuală a 
execuŃiei bugetului de venituri şi cheltuieli au fost dezbătute de 
senatul universităŃii şi date publicităŃii. 
DA: se vor menŃiona datele privind societatea care a efectuat auditul şi modul în care 
rezultatele au fost făcute publice. 
NU: se va menŃiona explicit nerespectarea totală sau parŃială a cerinŃei 

InstituŃiile de învăŃământ superior sunt controlate periodic de către Curtea 
de Conturi a României.  
La Universitatea Tehnică din Cluj Napoca ultimul control al CurŃii de 
Conturi a fost în februarie-martie 2006 finalizat cu proces verbal de 
control şi decizia nr. 4 din 5.04.2007 
În Anexa_88 este prezentată adresa UTCN către Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării prin care se face cunoscută înfiinŃarea Compartimentului de 
Audit Public Intern, cu personal de specialitate  

STUDENłII 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME) 

13. Recrutarea studenŃilor se face prin proceduri de admitere 
proprii iar înscrierea la concursul de admitere se face numai pe 
baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii 
echivalente, recunoscute de MEdC. Identificarea in evidenŃele 
instituŃiei a unor studenŃi fără diplomă de bacalaureat sau 
echivalentă conduce la concluzia că nu sunt îndeplinite 
standardele naŃionale de calitate în vigoare. 
Se verifică prin sondaj, pentru studenŃii înscrişi în ultimii 5 ani universitari. 

Admiterea studenŃilor la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca se 
realizează pe baza unui regulament propriu în care sunt descrise: modul de 
organizare al concursului, modul de înscriere al candidaŃilor (actele 
necesare pentru înscriere), probele de concurs, desfăşurarea concursului. 
În paragraful 2.2, CondiŃii de înscriere, este specificat: pot participa 
absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat.  
În paragraful 2.3, Actele necesare pentru înscriere, la punctul 2 sunt 
specificate, în detaliu, condiŃiile de înscriere legate de actele de studii 
(Diploma de Bacalaureat) 
În paragraful 4.6, punctul 9, din Regulamentul de admitere este stipulat 
faptul că studenŃii admişi, pe locuri bugetate, sunt obligaŃi să depună 
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Diploma de Bacalaureat în original (Anexa_12). Fişele de vizită pe 
programe susŃin existenŃa diplomelor de studii. Au fost constatate situaŃii 
când, pe baza unor cereri aprobate de decanul facultăŃii, diplomele au fost 
date pentru legalizare titularilor. 

14 Se verifică dacă transferul studenŃilor între instituŃii de 
învăŃământ superior, facultăŃi şi specializări s-a făcut cu 
respectarea dispoziŃiilor legale în vigoare, fiind reglementat 
prin regulamente interne şi nu s-a efectuat pe parcursul anului 
de învăŃământ. 
Anul de studiu în care se realizează transferul este anul de învăŃământ 
următor în raport cu cel în care studentul este înmatriculat când îl solicită. 
 

Transferul studenŃilor între instituŃii, facultăŃi şi specializări este 
reglementat pe baza a două regulamente interne: procedură de mobilitate a 
studenŃilor care pleacă să studieze în altă universitate (Anexa_59) şi 
procedura de transfer a studenŃilor care vin să studieze în UTCM 
(Anexa_60). 

15. Se verifică cerinŃa ca rezultatele obŃinute de studenŃi pe 
parcursul şcolarizării să fie atestate prin foaia matricolă. 
DA/NU. Se verifică dacă instituŃia eliberează tuturor 
absolvenŃilor  Suplimentul la Diplomă DA/NU 

Da, rezultatele obŃinute de studenŃi sunt specificate în Foaia Matricolă al 
cărui mod de completare este specificat în Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenŃilor utilizând sistemul ETCS. 
Suplimentul de Diplomă se eliberează absolvenŃilor UTCN după modelul 
prezentat în Anexa_66. 
Există un program informatic prin care se gestionează completarea, 
eliberarea şi gestiunea numerelor la diplome şi suplimente. 

16. Procedurile de conferire a diplomelor sau certificatelor  de 
absolvire sunt în conformitate cu  condiŃiile stabilite de lege. 
Se verifică prin sondaj, la secretariatele facultăŃilor şi la secretariatul 
rectoratului. 

Documentele de absolvire sunt conferite cu respectarea condiŃiilor 
stabilite de lege. Documentele sunt emise de Biroul Acte de Studii sau, 
după caz, de secretariatele facultăŃilor şi sunt semnate de persoanele 
autorizate prin lege. 

ACTIVITATEA DE CERCETARE 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME) 

17. Dacă misiunea instituŃiei de învăŃământ superior este şi de 
cercetare, se verifică existenŃa planurilor de cercetare proprii, 
pe domenii, incluse in planurile strategice ale facultăŃilor 

În misiunea UTCN este specificată clar misiunea de cercetare ştiinŃifică 
(Anexa_02). Există planuri de cercetare la nivelul catedrelor şi 
facultăŃilor.  
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

şi/sau departamentelor şi, respectiv al instituŃiei, atestate prin 
documente  şi a modalităŃilor de valorificare a cercetării 
ştiin Ńifice. 
18. Temele de cercetare cuprinse în planuri se înscriu în ariile 
ştiin Ńifice ale domeniilor de licenŃă şi/sau masterat. 

Da, există concordanŃă între temele de cercetare şi domeniile de licentă  
şi/sau masterat  

19. Se verifică dacă rezultatele activităŃilor de cercetare 
ştiin Ńifică desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare 
sunt valorificate prin publicaŃii în reviste de specialitate sau 
edituri din Ńară recunoscute de CNCSIS sau din străinătate, 
comunicări ştiin Ńifice prezentate la sesiuni, 
simpozioane,seminarii din Ńară şi/sau străinătate, contracte, 
expertiză, consultanŃă etc. pe baza de contracte sau convenŃii 
încheiate cu parteneri din Ńară şi/sau străinătate, cu evaluare 
atestată de către comisii de specialitate etc. 
Sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 5, lit. d,e,f din 
Metodologie; constatări, comentarii explicative. 
 

In Anexa_91 se prezintă modul de valorificare a a rezultatelor cercetării.  

20. FacultăŃile şi/sau instituŃia organizează periodic cu cadrele 
didactice, cercetătorii şi absolvenŃii, sesiuni ştiin Ńifice, 
simpozioane, conferinŃe,  mese rotunde, iar comunicările sunt 
publicate în buletine ştiin Ńifice cotate ISBN sau ISSN sau în 
reviste dedicate activităŃii organizate. 

In Anexa_92 se prezintă SituaŃia conferinŃelor, sesiunilor şi 
simpozioanelor, precum şi buletinele şi volumele cu ISBN sau ISSN ale 
acestor întâlniri periodice.  

APRECIERILE COMISIEI INSTITU łIONALE ASUPRA MISIUNII INSTITU łIEI 
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME) 

Misiunea instituŃiei (furnizorului de educaŃie) evaluate are 
obiective clare. 
DA/NU – constatări, comentarii explicative 

DA.  
În cadrul definirii misiunii UniversităŃii Tehnice din Cluj Napoca sunt 
precizate un număr de 7 obiective specifice. 
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VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII CONSTATĂRI/MENłIUNI 

 Misiunile didactică şi de cercetare sunt bine precizate şi detaliate în: 
Anexa_02, Planul strategic 2005-2007 Anexa_33, Planuri operaŃionale 
Anexele_34_01, 34_02, 34_03). 

Misiunea instituŃiei (furnizorului de educaŃie) evaluate conŃine 
şi elemente de specificitate şi oportunitate în concordanŃă cu 
cadrul naŃional al calificărilor şi cerinŃele pieŃei forŃei de 
muncă. 
DA/NU – constatări, comentarii explicative 

DA 
Din definirea misiunii UTCN se evidenŃiază cele trei elemente specifice 
cadrului didactic universitar: formator (educă şi transmite cunoştinŃe), 
cercetător (crează şi promovează noi cunoştiinŃe) şi leader (pregăteşte şi 
asigură continuitatea şi succesiunea în colectivul său)  
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FIŞA VIZITEI  

b) STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANTĂ 

pentru evaluarea instituŃională în vederea  evaluării externe a calităŃii educaŃiei 
 

evaluarea instituŃională în vederea  evaluării externe a calităŃii educaŃiei 
  

     

   UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

    Data vizitei: (16-18).05.2007 
 

Semnături: 
 

1. Coordonator comisie, Prof. Alexandru ługui 

 

ExperŃi comisia de evaluare instituŃională  ExperŃi Programe de studii      Programele evaluate 

      Prof. Manoliu Iacint     ConstrucŃii civile, industriale şi agricole 
Prof. Petrescu Marius                                      Prof. Şerban Viorel Aurel    Tehnologia construcŃiilor de maşini 

                          Prof. Marian Onoriu       Inginerie economică industrială 
  Prof. Gaiginschi Radu    Autovehicule rutiere  

Prof. Samoilă Cornel     ŞtiinŃa materialelor 
                                                                        Prof. Bogdan Ion,     Electronică aplicată  
       Tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii  
                                                                         Prof. Gaitan Vasile-GheorghiŃă   Calculatoare  
  Prof. Olaru Onisifor     Automatică şi informatică aplicată 
             Sisteme electrice  
 Prof. Lăzăroiu Gheorghe    Management energetic 

 

 

Se completează de echipa de vizită
după finalizarea „secŃiunii a) “ prin 
agregarea Fişei a.1) Comisiei de Evaluare 
InstituŃională cu Fişele a.2) ale Comisiilor 
pe programe de studii 
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Domeniul A.  CAPACITATEA INSTITU łIONAL Ă 

CRITERIUL  STANDARDE (S) ŞI INDICATORI DE PERFORMANłĂ (IP) CONSTATĂRI 

 
S.A.1.1. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

Min:  InstituŃia este înfiinŃată şi funcŃionează conform legii. 
InstituŃia are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt 
concordante cu legislaŃia naŃională şi cu principiile SpaŃiului 
European al ÎnvăŃământului Superior şi sunt cunoscute de membrii 
comunităŃii universitare. Misiunea şi obiectivele asumate de 
instituŃie o individualizează în sistemul naŃional de învăŃământ 
superior prin claritate, distincŃie şi specificitate.  
 

� Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a fost înfiinŃată prin 
Decizia de Organizare a ÎnvăŃământului Superior nr. 
263327/1948 publicată în Monitorul Oficial nr. 
249/26.10.1948 sub denumirea iniŃială de Institutul de 
Mecanică. În anul 1953 îşi schimbă denumirea în Institutul 
Politehnic din Cluj Napoca şi în 1992 în Universitatea 
Tehnică din Cluj Napoca (H.G. 812/1992 publicată în M.O. 
337/29.12.1192) (Anexa_01_Legi); 

� Există Carta Universitară (Anexa_03). Coroborat cu 
Anexa_23 (Ordinul Ministrului de confirmare a Rectorului 
UniversităŃii) se poate concluziona că aceasta este conformă 
cu legislaŃia în vigoare; 

� Misiunile didactică şi de cercetare sunt bine precizate 
(Anexa_02, Planul strategic 2005-2007 în Anexa_33, 
Planuri operaŃionale Anexele_34_01, 34_02, 34_03). 

Ref.1: Prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi obiectivele 
instituŃiei o individualizează în SpaŃiul European al ÎnvăŃământului 
Superior. 
 

� Din definirea misiunii UTCN se evidenŃiază cele trei 
elemente specifice cadrului didactic universitar: formator 
(educă şi transmite cunoştinŃe), cercetător (crează şi 
promovează noi cunoştiinŃe) şi leader (pregăteşte şi asigură 
continuitatea şi succesiunea în colectivul său) 

1. Misiune şi 
obiective 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 
 

 

Min:  InstituŃia are un cod al eticii şi integrităŃii academice prin 
care apără valorile libertăŃii academice, autonomiei universitare şi 
integrităŃii etice şi dispune de practici şi mecanisme clare pentru 
aplicarea codului. 
 

� Există o Comisie de Etică al cărei statut este prezentat în 
Anexa_08_01.  

� Comisia de etică urmăreşte respectarea normelor morale 
definite prin Codul de etic prezentat în Anexa_08_02; 

A.1 – 
STRUCTURILE 

INSTITUłIONALE, 
ADMINISTRATIVE 
ŞI MANAGERIALE  

2. Integritate 
academică 
 

Ref.1: InstituŃia nu numai că are un astfel de cod şi practici 
asociate, dar controlează şi poate face dovada aplicării lor, cu 
privire la activităŃile de conducere, cercetare, predare sau 

� Anual, Comisia de Etică publică un Raport de activitate în 
care sunt prezentate principalele acŃiuni derulate în anul 
precedent (Anexa_08_03) 
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examinare. Rezultatele acestui control sunt făcute publice 
  
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min:  InstituŃia dispune de practici de auditare internă cu privire la 
principalele domenii ale activităŃii universitare 
 

� Activitatea de auditare în cadrul UTCN este coordonată de 
Departamentul de Asigurare a CalităŃii (în Organigrama 
UTCN nu este evidenŃiat Departamentul de Asigurare a 
CalităŃii ci numai Biroul de Audit Financiar Intern) 

Ref.1: Auditarea internă se realizează efectiv, periodic şi pe o bază 
reglementată intern, la nivel de instituŃie şi de compartimente şi 
priveşte domeniile financiar-contabil, ale integrităŃii academice, ale 
predării, examinării şi cercetării. Anual se publică un raport de 
audit academic, dezbătut în Senat, şi se elaborează un plan de 
ameliorare 

� Auditarea se realizează pe baza unui regulament al 
sistemului pentru asigurarea calităŃii (Anexa_18). 
Regulamentul a fost aprobat in sedinta Biroului Senatului 
UTC-N din 18.01.2005 şi de către Senatul UTC-N în data de 
31.01.2001; 

� Anual, se publică un Raport de evaluare internă a asigurării 
calităŃii în UTCN (Anexa_32). Acest document include 
rapoartele facultăŃilor componente ale UTCN precum şi 
raportul Biroului de Audit Intern.  

3. 
Răspundere şi 
responsabilita
te publică 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

 
S.A.1.2. CONDUCERE ŞI ADMINISTRAłIE 

 
Min:  InstituŃia are un sistem de conducere şi un regulament de 
funcŃionare internă care respectă reglementările legale în vigoare. 
Mecanismul de alegere a reprezentanŃilor studenŃilor în consilii, 
senate şi alte structuri este clar descris în Carta Universitară şi în 
regulamentele interne. 

� Universitatea Tehnicădin Cluj Napoca dispune de conducere 
proprie a cărei structură este precizată în Organigrama 
instituŃiei (Anexa_26); 

� Statutul de Organizare şi FuncŃionare a UTCN are 
conŃinutul echivalent al unui Regulament de Ordine 
Interioară. Acesta respectă reglementările legale în vigoare 
(Anexa_04). 

� Participarea studenŃilor în organismele de conducere ale 
facultăŃilor şi universităŃii este reglementată prin 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
organismelor de conducere în UTCN (Anexa_11), în Carta 
UniversităŃii (Anexa_03). 

 

 
1. Sistemul de 
conducere 

Ref.1: Sistemul de conducere şi regulamentul de funcŃionare 
internă utilizează şi sisteme informaŃionale şi de comunicare, de tip 
Internet şi Intranet 

� Universitate Tehnică din Cluj Napoca dispune de reŃea 
prprie de Internet ceea ce facilitează o comunicare eficientă 
între structurile de conducere şi angajaŃi; 
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 � Documentele ce urmează a fi supuse aprobării forurilor 
decizionale din Universitate sunt, în prealabil, puse la 
dispoziŃia departamentelor interesate prin intermediul 
sistemului Intranet. 

 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min:  InstituŃia are un plan strategic cu un orizont de cel puŃin patru 
ani şi planuri operaŃionale anuale 
 

� Universitatea Tehnică din Cluj Napoca dispune un plan 
strategic pentru perioada 2005-2007 (Anexa_33). Acesta 
este completat de planurile strategice pe componente 
instituŃionale precum şi de planurile operaŃionale 
(Anexele_34_01, 02, 03). 

Ref.1: Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, 
este actualizat anual sau în funcŃie de evoluŃia şi contextul 
învăŃământului superior 
 

 

2. 
Management 
strategic 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min:  Universitatea dispune de o administraŃie care respectă 
reglementările legale în vigoare, este eficace în privinŃa organizării, 
numărului şi calificării personalului şi funcŃionează riguros prin 
serviciile oferite comunităŃii universitare 
 

� Universitatea dispune de structuri administrative proprii 
evidenŃiate în Organigrama de funcŃionare (Anexa_26); 

� Personalul admistrativ face dovada unei pregătiri 
corespunzătoare (Anexa_29, Statul de funcŃii al personalului 
administrativ). 

Ref.1: Universitatea dispune de o administraŃie eficace şi riguroasă 
şi are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a 
performanŃelor administraŃiei 
 

� Eficacitatea administraŃiei este evidenŃiată în Raportul anual 
al activităŃii Biroului de Audit Intern (Anexa_26). 

 
Ref.2: Nivelul de informatizare al administraŃiei să fie compatibil 
cu cel din spaŃiul european al invatamantului superior 
 

� Toate serviciile administrative sunt conectate prin reŃeaua 
Intranet, personalul administrativ având abilităŃi de lucru cu 
calculatorul. 

 

3. 
Administra Ńie 
eficace 

 
Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
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S.A.2.1. PATRIMONIU, DOTARE, RESURSE FINANCIARE ALOCATE 

Min:  Respectând diferenŃele dintre formele de învăŃământ (la zi, cu 
frecvenŃă redusă şi la distanŃă) şi, respectiv, obiectivele activităŃilor  
de cercetare, universitatea asigură spaŃii de învăŃământ şi cercetare 
care corespund specificului său, prin săli de predare, laboratoare 
didactice şi centre de cercetare, în concordanŃă cu normele tehnice, 
de siguranŃă şi igienico-sanitare în vigoare. Indicatorul se referă şi 
la spaŃiul de căminizare şi la alte spaŃii oferite studenŃilor pentru 
activităŃi sociale, culturale sau sportive. 
 

� Activitatea UTCN se desfăşoară într-un număr de 27 clădire 
din care 13 sunt destinate activităŃilor didactice, 10 clădiri 
sunt cămine studenŃeşti, 2 sunt cantine, un complex de 
agrement şi un complex nautic 

� Universitatea are în proprietate de 23 clădiri ceea ce 
reprezintă 85,5% din total spaŃii. 

� Toate activităŃile didactice sunt planificate şi se desfaşoară 
în spaŃii care respectă normativele în vigoare. 

� În căminele studenŃeşti sunt cazaŃi 2-4 studenti în cameră.  
� Universitatea are în proprietate un complex nautic săli şi 

terenuri de sport. La 35 km de Cluj Napoca univesitatea 
posedă un complex de petrecere a timpului liber dotat cu 
dormitoare, săli de masă, sală şi teren de sport unde studenŃii 
au accces la sfirşitul de săptămână şi-n timpul vacanŃelor. 

Ref.1: Pe lângă spaŃiile existente, universitatea dispune de planuri 
de dezvoltare şi de planuri de investiŃii realiste, dependente de 
veniturile previzionate 
 

� Anual este prezentat spre aprobare Senatului un raport 
privind investitiile realizate 
(Anexa_37_Raport_Investitii.xls) în anul precedent; 

� În Planul operaŃional 
(Anexa_34_03_Plan_Operational_2007 .pdf) sunt precizate 
investiŃiile care urmează a fi efectuate în anul următor 
precum şi resursele materiale alocate.  

1. SpaŃii de 
învăŃământ, 
cercetare şi 
pentru  alte 
activităŃi 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min:  Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice 
de învăŃare, predare şi comunicare care facilitează activitatea 
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; laboratoarele de 
cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcŃionare 
corespunzătoare exigenŃelor minime. 
 

� Catedrele dispun de mijloacele multimedia aflate în 
gestiunea acestora oferind posibilitatea de utilizare de către 
majoritatea membrilor catedrelor; 

� Catedrele de specialitate dispun de săli de calculatoare 
conectate la Internet; 

� Căminele sunt conectate la Internet existând şi de 
calculatoare  

� Laboratoarele sunt dotate corespunzator universitatea 
aplicind un plan de investitii pentru programele de licenta 

 
A.2 – BAZA 

MATERIALĂ 

2. Dotare 

Ref.1: Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice 
şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a 
cunoaşterii ştiinŃifice şi este comparabilă cu cea din universităŃile 
dezvoltate din Europa şi cu bunele practici internaŃionale. 

� Laboratoarele care deservesc disciplinele din planurile de 
învăŃământ ale programelor de studiu sunt dotate cu 
echipamente, tehnică de calcul şi aparatură la nivelul 
standardelor europene; 
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�  Softurile utilizate sunt specializate pe domeniile de aplicaŃii 
specificie direcŃiilor de studiu fiind achiziŃionate pe bază de 
licenŃă. 

 

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min:  InstituŃia demonstrează că dispune de surse de finanŃare şi de 
resurse financiare suficiente, pe termen scurt (anual) şi în 
perspectivă (pentru minimum trei/patru ani succesivi), pe care le 
alocă pentru a realiza în mod adecvat misiunea şi obiectivele pe 
care şi le-a fixat. InstituŃia dispune de un buget anual realist şi de 
un buget pe trei/patru ani, precum şi de politici financiare pe 
termen scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară. 
 

� Universitatea dispune de resurse financiare pe termen scurt 
şi de perspectivă fapt dovedit prin:BilanŃul financiar pe 2006 
(Anexa_53), Contul de rezultat patrimonial (Anexa_54_01), 
Contul de execuŃie cheltuieli (Anexa_54_02), Contul de 
execuŃie venituri (Anexa_54_03) şi SituaŃia fluxurilor de 
Trezorerie (Anexele_54_04 şi 05). 

Ref.1: Pe lângă asigurarea necesarului curent, universitatea 
dispune de rezerve financiare consistente, de surse diversificate de 
finanŃare şi de rigoare în planificarea şi definirea politicilor de 
investiŃii şi de gestiune financiară 
 

� Universitatea are constituite depozite financiare în lei şi în 
valută. 

� Universitatea obŃine resurse finaciare din activităŃi de 
cercetare,  proiecte de dezvoltare instituŃională câştigate şi 
sponsorizări. 

3. Resurse 
financiare 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 
 

 

 

4. Sistemul de 
acordare a 
burselor şi 
altor forme de 
sprijin 
material 
pentru 
studenŃi 
 
 
 
 
 
 
 

Min:  InstituŃia are un Regulament de acordare a burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenŃi, pe care îl aplică în mod 
consecvent. Bursele sunt acordate din alocaŃii de la bugetul de stat 
şi din resurse proprii. 
 

� StudenŃii UniversităŃii Tehnice din Cluj Napoca beneficiaza 
de burse, acordarea şi cuantumul fiind reglementat prin 
Regulamentul pentru acordarea burselor (Anexa_62) şi prin 
hotărâri ale Biroului Senatului. 

� Bursele acordate studenŃilor, în funcŃie de rezultatele 
obŃinute, sunt următoarele: 

- bursa de performanŃă; 
- bursa de merit; 
- bursa de studii; 
- bursa parŃială; 

� StudenŃii care au probleme sociale au posibilitatea de a 
obŃine burse sau ajutoare sociale. 

� Regulamentului de burse este aplicat pe baza unor proceduri 
specifice (Anexa_63 – Burse de studiu), (Anexa_64 – Burse 
sociale) (Anexa_65 – Ajutor social). 
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Ref.1: ProporŃia resurselor proprii ale instituŃiei în fondul de burse 
este de minim 10%. 
 

 

Ref.2: ProporŃia resurselor proprii ale instituŃiei în fondul de burse 
este de minim 20%. 
 

 

  
 
 
 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Domeniul B.  EFICACITATE EDUCA łIONAL Ă 
 

S.B.1.1. ADMITEREA STUDENłILOR 

1. Principii ale politicii de 
admitere la programele 
de studiu oferite de 
institu Ńie 

Min:  InstituŃia aplică o politică transparentă a recrutării 
şi admiterii studenŃilor, anunŃată public cu cel puŃin 6 
luni înainte de aplicare 

� Admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca se face  
conform Regulamentuluzi Admiterii în UTCN elaborat 
anual (Anexa_12). Selectarea candidaŃiilor se face prin 
concurs. Ca acŃiuni premergătoare admiterii pot fi 
menŃionate: 

- publicarea tuturor informaŃiilor utile legate de 
admitere pe site-ul UTCN, www.utcluj.ro/admitere; 
- desfăşurarea de consultaŃii la matematică în perioada 
martie – iunie, în fiecare sâmbătă (gratuit); 
- simulare de teste grilă la matematică, în luna aprilie; 
- consultaŃii la disciplina desen, realizată în două 
etape: aprilie (1 saptămână) şi iulie (1 saptămână); 
- editarea broşurii admiterii conŃinând informaŃiile 
utile candidaŃiilor legate de facultăŃi, domenii, 
specializări, număr locuri, medii în anii precedenŃi 
discipline studiate, competenŃe dobândite, facilităŃi – 
burse, mobilităŃi, cazare; 
- materiale promoŃionale şi vizite la licee din judeŃul 
Cluj şi 8 judeŃe limitrofe; 
- cu sprijinul organizaŃiilor studenŃeşti se organizează 
vizite ale elevilor potenŃiali candidaŃi în spaŃiile 
UTCN. 
- promovare prin mijloace media 

B.1 – 
CONłINUTUL 
PROGRAMELOR 
DE STUDIU 

2. Practici de admitere 
Min:  Admiterea într-un ciclu de studii  universitare se 
face numai pe baza diplomei de studii precedente, 

� Admiterea studenŃilor se realizează prin concurs, pe baza 
unui Regulament (Anexa_12) în care sunt prevăzute trei 
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Ńinând cont de ordinea ierarhică a mediilor de absolvire 
 

situaŃii: 
1. Concurs cu proba de desen (Arhitectura); 
2. Concurscu test la matematica (profil electric); 
3. Concurs de dosare. (profil mecanic si constructii); 

� Indiferent de tipul concursului dosarele candidaŃilor cuprind, 
obligatoriu, diploma de bacalaureat. 

Ref.1: Admiterea la studii se bazează pe un set de 
criterii combinate, în care rezultatele la examenul de 
admitere deŃin o pondere mai mare 

� Conform Regulamentului de admitere (Anexa_12) în două 
situaŃii, la concursul de admitere se aplică criterii combinate 
de selecŃie a candidaŃiilor (concurs cu proba de desen şi 
concurs cu probă de matematică)  

 

 
Ref.2: Şcolarizarea studenŃilor străini s-a făcut cu 
respectarea dispoziŃiilor legale în vigoare. 
 

� Scolarizarea studenŃilor străini respectă reglementările 
legale în vigoare.  

� Documentele studenŃilor străini sau ale celor aflaŃi în 
mobilitate sunt verificate de Oficiul de relaŃii internationale. 
Exista o bazade date actualizata privind originea si studiile 
efectuate de acestia (Anexa_13). 

� În anul universitar 2006/2007 au şcolarizaŃi studenŃi străini, 
după cum urmează (Anexa_40): 

- 20 de studenti straini inmatriculati in UTC-N la 
nivelul cursurilor de Bachelor si Master dupa cum 
urmeaza: 6 din Nigeria, 4 din Iordania, 2 din Pakistan si 
cate 1 din Grecia, Zambia, Irak, Sudan, Siria, Albania, 
Maroc si respectiv Qatar; 
- 53 de studenti moldoveni inmatriculati in UTC-N la 
nivelul cursurilor de Bachelor si Master; 
- 18 doctoranzi straini inmatriculati in UTC-N dupa 
cum urmeaza: 5 din Grecia, 2 din Germania, 3 din 
Iordania, 2 din Israel si cate 1 din Ungaria, Coreea, 
Elvetia, Australia, SUA si respectiv Austria. 

 
S.B.3.1.PROGRAME DE CERCETARE 

 

B.3 –  
ACTIVITATEA 
DE CERCETARE 
ŞTIIN łIFIC Ă 

1. Programarea 
cercetării  

Min:  Strategia pe termen lung şi programele pe termen 
mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat 
şi Consiliile facultăŃilor, odată cu specificarea 
practicilor de obŃinere şi de alocare ale resurselor de 
realizare şi a modalităŃilor de valorificare 
 

� În planul strategic al UTCN (Anexa_33) sunt menŃionate 
obiectivele specifice în domeniul cercetării: promovarea 
cercetării ştiinŃifice performante, orientarea ei spre nevoile 
societatii si racordarea la tendintele europene prin 
participarea la programele cadru ale U.E. (PC6, PC7), 
diversificarea si consolidarea unitatilor autonome de 
cercetare de tipul centrelor de excelenta, implicarea 
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cercetarii din universitate la realizarea obiectivelor din 
planul national şi implicarea UTC-N in proiecte de 
dezvoltare (sociala, economica, culturala) la nivel regional si 
national prin activitati de educare continua, expertiza, 
consultanta, transfer tehnologic. 

� În Planul operational pe 2007 sunt prevăzute principalele 
activităŃi precum şi modul de alocare a resurselor în 
domeniul cercetarii. 

Ref.1: Programarea cercetării Ńine cont de şi se 
realizează în cadrul naŃional, în privinŃa competitivităŃii 
şi valorificării. Cercetarea este relevantă predominant 
naŃional 
 

� Toate programele de cerrcetare finanŃate de CNCSIS fac 
parte din Planul naŃional de cercretare dezvoltare. 

� Valoarea contractelor de cercetare a fost la nivelul anului 
2006 de 12.156.095,8o lei în crestere cu 300% faŃă de 2005 
(Anexa_85) 

Ref.2: Programarea şi realizarea cercetării sunt 
raportate la cadrul european şi global 
 
 

� Valoarea contractelor internaŃionale derulate în anul 2006 a 
fost de 1.172.828,74 în creştere cu 25% faŃă de 2005 (sumă 
realizată, în principal în cadrul proiectelor PC6). 
(Anexa_85) 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 
 
 

� Valoarea contractelor realizate cu terŃi a fost la nivelul 
anului 2006 de 3.817.179,92 lei (o creştere cu 90%  faŃă de 
anul 2005) (Anexa_85) 

 
Min:  Cercetarea dispune de resurse financiare, 
logistice şi umane suficiente pentru a realiza 
obiectivele propuse 
 

� Activitatea de cercetare este desfăşurată într-un număr de 
106 laboratoare aparŃinând celor 38 de catedre.  

� În activitatea de cercetare sunt implicate majoritatea 
cadrelor didactice, doctoranzii cu frecvenŃă şi personalul 
didactic auxiliar.  

� Dina analiza rapoartelor de cercetare rezultă că UTCN 
dispune de resurse financiare, logistice şi umane suficiente 
pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse prin planul 
strategic.  

� Din raportul de cercetare rezultă că ponderea personalului 
implicat în această activitate este următoarea: cadre 
didactice 64,65%, cercetători 3,38%, doctoranzi cu 
frecvenŃă 21,15% şi personal didactic auxiliar 10,82% 
(Anexa_36_02) 

 

2. Realizarea cercetării  

Ref.1: Există un climat şi o cultură academică puternic 
centrate pe cercetare, atestate de numărul granturilor de 
cercetare, de publicaŃii şi de transferul cognitiv şi 

� În UTCN activitatea de cercetare este coordonată de un 
prorector şi monotirizată şi sprijinită de o structură specifică 
a universităŃii (Centrul de Cercetare Stiintifica si Transfer 
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tehnologic prin consultanŃă, parcuri ştiinŃifice, etc. 
Există şcoli doctorale pentru formarea tinerilor 
cercetători 
 

Tehnologic CCSTT). 
� În cadrul UTCN există organizată Şcoală doctorală care 

funcŃionează în baza unui regulament propriu (Anexa_17). 

Ref.2: Există certificarea îndeplinirii unor standarde de 
calitate sau excelenŃă în cercetarea ştiinŃifică, din 
punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării 
proiectelor de cercetare, avizării interne a rezultatelor şi 
eliminării practicilor neconforme cu etica 
 

� Evaluarea anuală a activităŃii de cercetare se face pe baza 
datelor colectate din rapoartele de cercetare ale catedrelor. 
În baza acestora sunt întocmite, anual, fişe cu indicatorii de 
performanŃă şi planificare pentru fiecare catedră, fişe care 
sunt un instrument de apreciere a activităŃii de cercetare. Ca 
indicatori relevanŃi din punct de vedere al producŃiei 
ştiinŃifice pot fi enumeraŃi: 

- Indicatorul de realizare (R), care ilustrează măsura 
în care o catedră reuşeşte să atingă obiectivele 
planificate privind veniturile din proiecte de cercetare 
(raportul dintre valoarea încasată şi cea planificată), şi 
prezentat în tabelul 9 pentru catedrele din UTCN. Un 
rezultat bun poate fi considerat cel pentru R≥1. 
- Indicatorul de productivitate al catedrei în 
proiecte de cercetare (G), referitor la venitul mediu 
din proiectele de cercetare al catedrei (valoarea totală 
a sumelor încasate împărŃită la numărul cadrelor 
implicate în activitatea de cercetare), prezentat în 
tabelul 10. 
- Indicator de comparaŃie proiecte de cercetare 
(K):  exprimă raportul dintre venitul mediu obŃinut de 
catedră în proiecte de cercetare şi venitul mediu 
obŃinut la nivel de universitate, tabelul 11. Atunci când 
K≥1 se poate considera că indicatorul este indeplinit. 
- ProducŃie ştiin Ńifică (W): exprimă măsura în care 
catedra a reuşit să depăşească media la nivel de 
universitate în ceea ce priveşte producŃia ştiinŃifică 
prin cărŃi şi articole publicate în raport cu media pe 
universitate, tabelul 12. Un rezultat bun se consideră 
dacă W ≥ 2. 

  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

� Pregătirea în cadrul Şcolii Doctorale se face pe parcursul a 
două etape: Programul de Pregătire Universitară Avansată 
(PPUA) cu durata de un an şi Programul de Cercetare 
ŞtiinŃifică (PCS) cu durata de doi ani.  

� În cadrul Perioadei de Pregătire Universitară Avansată, 
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activitatea este bazată pe Planuri de învăŃământ avizate de 
Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobat de Senat şi 
metodologia de desfăşurare a activităŃii elaborată de 
Consiliul Şcolii Doctorale. 

� Indicatori sintetici: 
1. Numarul de doctoranzi in sist Bologna 
- An I : 116 (66 cu frecventa). 
- An II: 162 (103 cu frecventa)  
- Doctoranzi straini 2  
2.Doctoranzi inmatriculati 1.10.2004 – 992 
- 135 cu frecventa,  
- 670 fara frecventa,  
- 12 doctoranzi  
- 175 doctoranzi in afara stagiului (mai au de sustinut  
teza). 
3. Teze sustinute 
- Total teze sustinute: 773 
- Teze sustinute in 2006: 55 
4. Conducatori de doctorat: 
- Atestati : 137 in 16 domenii. 
- Cf.Ord.M.5098/2005 : 13 (primesc calitatea de 
conducator de doctorat odata cu confirmarea calitatii 
de profesor). 

� DirecŃii (domenii) de doctorat: Arhitectura, Calculatoare şi 
tehnologia informaŃiei, Inginerie civilă, Inginerie electrică, 
Inginerie electronică şi telecomunicaŃii, Inginerie energetică, 
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria 
autovehiculelor, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, 
Ingineria sistemelor, Inginerie şi management, Ingineria 
transporturilor, Mecatronică si robotica, Stiinte ingineresti 
aplicate 

  

Ref.4 Transferul tehnologic � În cadrul universităŃii, activitatea de transfer tehnologic este 
coordonată de către Oficiul de Transfer Tehnologic. 

� Obiectivul major al acestei activităŃi constă în creşterea 
capacităŃii de informare şi comunicare bidirecŃională 
"universitate - mediu economic" (cu precădere la nivel 
regional), orientarea si motivarea mediului academic pentru 
derularea de proiecte de cercetare aplicativă şi de 
consultanŃă (la parametri superiori sub aspect cantitativ 
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  <mai multe proiecte / sume mai mari> şi sub aspect calitativ 
<subiectele abordate>). 

� AcŃiunile întreprinse de către Oficiul de Transfer Tehnologic 
urmăresc: 

• Promovarea imaginii universităŃii prin oferta de 
servicii către mediul socio-economic prin realizarea 
site-ului cercetării şi includerea la nivelul site-ului a 
datelor relevante în acest sens; 

• integrarea universităŃii în reŃeaua europeană IRC 
(Innovation Relay Center); 

• realizarea bazei de date privind competenŃele 
universităŃii în domeniul transferului tehnologic şi de 
cunoştinŃe; 

• implicarea în coordonarea strategiei regionale 2007-
2013 pe competitivitate economică (care include 
măsurile specifice pe cercetare şi dezvoltare, societate 
informaŃională, IMM-uri) – măsurile propuse vor 
permite accesarea de către universitate a fondurilor 
structurale specifice; 

• implicarea în cadrul unui proiect cu AgenŃia NaŃională 
de Cooperare Mediu Economic-Mediu Universitar 
(ACPART) pe dezvoltarea competenŃelor în transferul 
de tehnologie; 

• dezvoltarea unor protocoale de colaborare cu agenŃi 
economici din regiune şi iniŃierea unor colaborări 
relevante. Sunt finalizate sau în curs de semnare 
protocoale de colaborare cu o serie de firme cum sunt: 
AISA, SINTEROM, REMARUL ‘16 FEBRUARIE’, 
ARMĂTURA, BRINEL, MECHEL, ARGILLON, 
COMELF, TERRAPLAST, LEONI, MEBIS, MIRO, 
RAAL, ROMBAT, DACIA GROUP, SILVANIA, 
ROMINSERV, CEMACON, INCOV, 
DRAEXLMAIER, ELECTROLUX, WOCO AVS 
ROM, AUTO NOVA, UNIO, DACIA GROUP, 
ROMPETROL, MICHELIN şi alŃii. În plus, au fost 
stabilite contacte cu Primăria Cluj, Primăria Dej, 
Primăria Oradea, Prefectura Sălaj, AJOFM Cluj, 
AJOFM BistriŃa, AJOFM Oradea, AJOFM Baia Mare, 
AJOFM Oradea şi alte organisme responsabile de 
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  dezvoltarea regională, cum ar fi camere de industrie şi 
comerŃ, unităŃi de implementare proiecte SAPARD, 
agenŃii de mediu, regii specializate: apă-canal, drumuri 
şi poduri, termoficare, etc.; 

• înfiinŃarea serviciului de consultanŃă în proprietate 
industrială; 

• organizarea unor cursuri de training (gratuite) pentru 
personalul academic pe probleme legate de creşterea 
eficacităŃii contractării de proiecte cu industria 
(proprietate industrială, tehnici de comunicare cu 
clienŃi externi, tehnici de comunicare cu clienŃi interni, 
etc.); 

• pregătirea de resursă umană pentru accesarea 
fondurilor structurale; 

• derularea unor proiecte finanŃate din fonduri UE (ex. 
Phare, LdV), dintre care amintim programul de 
perfecŃionare a peste 60 de agenŃi economici din 
regiune în ingineria şi managementul inovaŃiei; 

• realizarea de materiale promoŃionale; 
• iniŃierea unor acŃiuni pentru crearea cadrului favorabil 

de dezvoltare a structurilor inovante de tip spin-off; 
• derularea de sondaje în piaŃa regională pentru 

identificarea cererii de instruire personalizată, 
consultanŃă şi cercetare aplicativă; 

• derularea unui sondaj intern privind competenŃele în 
partea de consultanŃă şi instruire pentru adulŃi; 

• organizarea unor seminarii tematice în cadrul târgului 
Universitaria 2005; 

• consultanŃă pe probleme de proprietate industrială 
pentru o serie de cercetători din cadrul universităŃii şi 
din exterior; 

• organizarea unor acŃiuni de diseminare a 
oportunităŃilor de cercetare şi transfer tehnologic din 
fondurile structurale; 

• contribuŃii în cadrul proiectului de elaborare a 
strategiei naŃionale în domeniul cercetării-dezvoltării 
şi inovării pentru perioada 2007-2013. 
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Min:  Cercetarea este valorificată prin: publicaŃii pentru 
scopuri didactice, publicaŃii ştiinŃifice, transfer 
tehnologic prin centre de consultanŃă, parcuri ştiinŃifice 
sau alte structuri de valorificare, realizarea unor 
produse noi etc. Fiecare cadru didactic şi cercetător are 
anual cel puŃin o publicaŃie sau o realizare didactică sau 
ştiinŃifică. 

� Principalele rezultate obŃinute în activitatea de cercetare la 
nivelul anului 2006 sunt reflectate în: 

• 55 teze de doctorat finalizate; 
• 1437 articole publicate în Ńară şi străinătate; 
• 116 articole publicate în reviste cotate ISI; 
• 117 cărŃi publicate în Ńară 
• 5 carŃi publicate în străinătate; 
• 6 brevete de invenŃie. 

 
Ref.1: Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel 
naŃional prin premii, citări, cotări, etc. PublicaŃiile, 
patentele, lucrările de anvergură etc. sunt menŃionate în 
baze de date internaŃionale 

� În anul 2005 UTCN a ocupat locul 8 la nivel naŃional 
raportat la numărul de articole ISI; 

� În competiŃia de granturi UTCN a ocupat în anul 2005 locul 
6 după volumul încasărilor din proiecte; 

 

3. Valorificarea 
cercetării  

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 

 

 
 

S.B..4.1.1. BUGET ŞI CONTABILITATE 
 

 
B.4 – 
ACTIVITATEA 
FINANCIARĂ A 
ORGANIZAłIEI  

1. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli 

Min:  InstituŃia dispune de un buget anual de venituri şi 
cheltuieli aprobat de Senat şi este respectat în mod 
riguros. Cheltuielile ocazionate de plata salariilor la o 
instituŃie de învăŃământ superior  nu trebuie să 
depăşească în fiecare an acel procent din totalul 
veniturilor care îi asigură o funcŃionare sustenabilă. 
Pentru obŃinerea acreditării, instituŃia de învăŃământ 
superior trebuie să facă dovada că în perioada 
funcŃionării provizorii a utilizat cel puŃin 30 % din 
veniturile obŃinute în fiecare an din taxele studenŃilor 
pentru investiŃii în bază materială proprie. Taxele 
şcolare ale studenŃilor sunt calculate în concordanŃă cu 
costurile medii de şcolarizare pe an universitar din 
învăŃământul public finanŃat de la buget la studiile 
universitare de licenŃă, masterat sau doctorat similare şi 
sunt aduse la cunoştinŃă studenŃilor prin diferite 
mijloace de comunicare. StudenŃii sunt informaŃi 

� Universitatea Tehnică din Cluj Napoca întocmeşte toate 
situaŃiile financiare specifice instituŃiilor de învăŃământ 
superior. Nu există un raport de gestiune în sensul strict al 
cuvântului deoarece acesta este specific societăŃilor 
comerciale; 

� Universitatea dispune de buget propriu de venituri si 
cheltuieli, cod fiscal (4288306) şi de mai multe conturi în lei 
şi valută la Trezorerie şi bănci comerciale; 

� Universitatea are un serviciu financiar contabil propriu, 
întocmeşte bilanŃ contabil, are cont de execuŃie bugetară şi 
raport de gestiune propriu in concordanta cu legislatia in 
viguare; 

� Taxele de studiu sunt calculate in concordanta cu costurile 
medii de scolarizare şi sunt reglementate prin Regulamentul 
pentru acordarea burselor (Anexa_19) şi Regimul taxelor 
(Anexa_55); 

� Regimul taxelor este aprobat la inceputul anului universitar 



 80 

despre posibilităŃile de asistenŃă financiară din partea 
instituŃiei şi despre modul de utilizare a taxelor. După 
trei cicluri de şcolarizare ulterioare înfiinŃării prin lege, 
instituŃia de învăŃământ superior trebuie să facă dovada 
că dispune în proprietate de cel puŃin 70% din spaŃiile 
de învăŃământ cu toate dotările necesare acestora. 

de Senatul universităŃii fiind adus la cunoştinŃa studenŃilor 
prin publicarea pe site-ul UTCN; 

� In Universitatea Tehnică din Cluj Napoca sunt aplicate doua 
categorii de taxe: 

• taxe de şcolarizare care acoperă numai activităŃile 
didactice proprizise; 

• alte taxe care acoperă celelalte activităŃi şi necesităŃi 
ale studenŃilor; 

� Cuantum taxei de şcolarizare pentru un student este de 2.200 
lei cu exceptia studentilor de la arhitectura pentru care taxa 
este de 2.800 lei. Valoarea taxei de scolarizare calculata in 
corcondanta cu costurile medii de scolarizare reprezinta 
aproximativ 75% din valoarea taxei platita de la bugetul de 
stat. 

� În UTCN sunt acordate burse de studii, burse sociale, burse 
de performanŃă şi burse de merit, premii, scutiri parŃiale de 
la plata taxelor; 

� Activitatea în UTCN se desfăşoară într-un număr de 27 
corpuri de cladire din care 13 destinate activitaŃilor didactice 
şi de cercetare, 10 corpuri destinate caminelor, 2 destinate 
cantinelor, un complex de agrement şi un complex nautic. 
Dintre acestea, în proprietatea UTCN sunt 23 cladiri cea ce 
corespunde unui procent de 85,5% (Anexa_49) 

 

2. Contabilitate 

Min:  Pentru obŃinerea şi pentru conservarea statutului 
de acreditare, instituŃia trebuie să facă dovada 
organizării şi funcŃionării contabilităŃii proprii la nivel 
de instituŃie, prin registrul inventar, bilanŃul contabil, 
contul de execuŃie bugetară şi raportul de gestiune, din 
care rezultă că cheltuielile efectuate sunt în 
concordanŃă cu legislaŃia în vigoare, veniturile încasate  
şi destinaŃia lor, precum şi caracterul non-profit al 
instituŃiei. 

� În UTCN funcşionează un Serviciu Financiar Contabil în 
cadrul căruia sunt încadrate un numar de 18 persoane dintre 
acestea 15 fiind cu studii superioare de lunga durata şi 3 cu 
studii superioare de scurtă durata (Anexa_52); 

� Serviciul Financiat Contabil asigură  înregistrarea în 
evidenŃele contabile în mod sistematic şi cronologic a 
tuturor documentelor legate de veniturile şi cheltuielile 
bugetare precum şi toate operaŃiunile patrimoniale în funcŃie 
de natura lor; 

� Principalele documente folosite sunt: proces – verbal de 
recepŃie a mijloacelor fixe; nota de recepŃie şi constatare de 
diferenŃe; propunere de angajare a unei cheltuieli; 
ordonanŃare de plată; bon de consum; lista de inventariere; 
registru de casă pentru lei şi separat pentru valută; dispoziŃie 
de încasare/plată; chitanŃa pentru  încasare; ordine de plata; 
extrase de cont; ordin de deplasare  in tara/strainatate; 
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decont de cheltuieli; balanta de verificare; 
� Raportarea activităŃii financiare se face prin următoarele 

documente: 
• Bugetul de venituri şi cheltuieli (Anexa_53); 
• Contul de rezultat patrimonial (Anexa_54_01) ; 
• Contul de execuŃie a bugetului instituŃiei publice-

cheltuieli   (Anexa_54_02); 
• Contul de execuŃie a bugetului instituŃiei publice-

venituri   (Anexa_54_03); 
• SituaŃia fluxurilor de trezorerie (Anexa_54_04); 
• SituaŃia fluxurilor de trezorerie – alte banci (Anexa 

_54_05); 
• SituaŃia activelor fixe amortizabile (Anexa_54_06); 
• SituaŃia activelor fixe neamortizabile (Anexa_54_ 06). 

Ref.1: Activitatea de contabilitate este informatizată şi 
permanent transparentă 

� Activitatea contabila este informatizata universitatea 
utilizeaza programul SICOB 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 

3. Auditare şi r ăspundere 
publică 

 
Min:  Pentru obŃinerea şi conservarea statutului de 
acreditare, instituŃia face proba auditării interne şi 
externe a activităŃii sale financiare. BilanŃul contabil, 
contul de execuŃie bugetară şi rezultatele auditării 
externe a situaŃiilor financiare sunt făcute publice în 
urma analizei efectuate de Senat 
 

� InstituŃiile de învăŃământ superior sunt controlate periodic 
de către Curtea de Conturi a României; 

� La Universitatea Tehnică din Cluj Napoca ultimul control al 
CurŃii de Conturi a fost în februarie-martie 2006 finalizat cu 
proces verbal de control şi decizia nr. 4 din 5.04.2007; 

� În Anexa_88 este prezentată adresa UTCN către Ministerul 
EducaŃiei şi Cercetării prin care se face cunoscută înfiinŃarea 
Compartimentului de Audit Public Intern, cu personal de 
specialitate 

Domeniul C.  MANAGEMENTUL CALIT ĂłII 

S.C.1.1. STRUCTURI ŞI POLITICI PENTRU ASIGURAREA CALITĂłII  
C.1 - STRATEGII 
ŞI PROCEDURI 
PENTRU 
ASIGURAREA 
CALITĂłII 1. Organizarea 

sistemului de asigurare a 
calităŃii 

Min:  În instituŃie există o comisie centrală şi comisii 
pe programe de studii care lucrează în mod integrat 
 

� În Universitatea Tehnică din Cluj Napoca funcŃionează un 
Departament pentru asigurarea calităŃii şi o Comisie pentru 
asigurarea calităŃii. 

� Programele de studii sunt elaborate de catre comisii la 
nivelul catedrei sau facultăŃi. Prin Regulamentul privind 
infiintarea, aprobarea, monitorizarea si modificarea 
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programelor de studii, responsabilul pentru asigurarea 
calitatii la nivel de catedra va participa la activitatea de 
monitorizare. 

� Se elaborează rapoarte privind calitatea (Anexa_32). 
Ref.1: Comisia promovează în instituŃie o cultură a 
calităŃii. 
 

� Activitate de asigurare şi control a calităŃii este asigurată 
prin următoarele acŃiuni: 

• asigurarea conditiilor optime pentru activitatile 
didactice prin dotarea si intretinerea bazei materiale; 

• asigurarea conditiilor pentru activitatile de cercetare si 
transfer tehnologic; 

• sistemele de evaluare a activitatii cadrelor didactice; 
Ref.2: Comisia dezvoltă activităŃi de stabilire de repere 
calitative şi cantitative (benchmarking) prin comparaŃie 
cu alte universităŃi din Ńară şi străinătate pentru 
evaluarea şi monitorizarea calităŃii 

� Universitatea a elaborat si aplicat un sistem de evaluare a 
cercetarii care-i permite sa faca comparatii cu alte 
universitati din tara (Anexa_36_01 şi Anexa_36_02) 

 
Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Există un program de politici ale universităŃii 
centrate pe calitate şi sunt precizate mijloacele de 
realizare. 
 

� Întreaga activitate a UTCN este orientată în sensul 
promovării calităŃii serviciilor educaşionale şi de cercetare 
(Anexa_23). 

� Activitatea Departamentului pentru asigurarea calitatii are la 
baza o strategie aprobata de Senatul universitatii. 
(Anexa_71) 

� Activitatile de asigurare si control a calitatii precum si 
resursele si termenele sunt prevazute in planul operational 
(Anexa_34_03) 

Ref.1: Fiecărei politici îi corespund strategii de 
realizare cu prevederi şi termene concrete 

 

 

Ref.2: Politicile şi strategiile sunt activate în fiecare 
compartiment şi stimulează participarea fiecărui 
membru al corpului didactic şi de cercetare, precum şi 
a studenŃilor 

 

 

2. Politici şi strategii 
pentru asigurarea 
calităŃii  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

S.C.2.1. APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDIU ŞI DIPLOMELOR CE CORESPUND 
CALIFICĂRILOR 

C.2 – PROCEDURI 
PRIVIND 
INI łIEREA, 
MONITORIZAREA 1. ExistenŃa şi aplicarea Min:  Regulamentul există şi se aplică. � Pentru eleborarea programelor de studii in sistem licenta a 
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fost adoptata o metodologie de elaborare.  
� In prezent există iniŃiat un Regulament privind elaborarea, 

aprobarea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii 
(Anexa_79) 

Ref. 1: Regulamentul este asociat cu un sistem de 
monitorizare a programelor de studiu,  pe bază de 
informaŃii şi date.  

� Conform Regulamentului propus este prevăzut ca pentru 
monitorizarea programelor de studiu să fie constituite 
comisii formate din reprezentanti ai universitatii 50% şi ai 
angajatorilor 50%. 

Ref. 2: Regulamentul şi monitorizarea sunt asociate 
cu evaluări periodice, cel puŃin anuale, ale calităŃii pe 
fiecare program de studiu şi pe instituŃie 

 

regulamentului privitor 
la iniŃierea, aprobarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea periodică a 
programelor de studiu 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Programele de studiu şi diplomele sunt 
elaborate şi emise în funcŃie de cerinŃele calificării 
universitare. 

� Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în 
funcŃie de normativele legale în viguare. 

Ref. 1: Programele de studii sunt revizuite periodic 
pentru a corespunde dinamicii pieŃei calificărilor 
universitare şi profesionale. 

 

Ref. 2: Programele de studii şi diplomele sunt 
revizuite prin comparaŃie europeană şi internaŃională pe 
baza unui set de nivele profesionale de reper 
(benchmarks). 

 

ŞI REVIZUIREA 
PERIODICĂ A 
PROGRAMELOR ŞI 
ACTIVITĂłILOR 
DESFĂŞURATE 

2. CorespondenŃa dintre 
diplome şi calificări 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 

S.C.3.1. EVALUAREA STUDENłILOR 
Min:  Există un astfel de regulament precum şi 
proceduri specifice de cunoaştere şi aplicare 
consecventă de către titularii de cursuri şi studenŃi. La 
examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel 
puŃin încă un alt cadru didactic de specialitate. 

� Examinarea studenŃilor este bazată pe prevederilor 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenŃilor 
utilizind sistemul ECTS (Anexa_09 – Capitolul 7).   

� Este elaborată o procedură privind notarea studenŃilor 
(Anexa_80). 

Ref. 1: Regulamentul există, împreună cu 
procedee/tehnici/metode detaliate de aplicare sub 
forma unui pachet de tehnici/metode de examinare a 
studenŃilor care sunt aduse în mod consecvent  la 
cunoştinŃa tuturor celor implicaŃi. 

 

C.3 – 
PROCEDURI 
OBIECTIVE ŞI 
TRANSPARENTE 
DE EVALUARE A 
REZULTATELOR 
ÎNVĂłĂRII  

1. Universitatea are un 
regulament privind 
examinarea şi notarea 
studenŃilor care este 
aplicat în mod riguros şi 
consecvent 
 

Ref. 2: Regulamentul şi pachetul de  
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procedee/tehnici/metode de examinare sunt completate 
de un sistem în care la examinare participă şi un 
examinator extern (din în afara instituŃiei) 

  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.C.4.1. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE 

Min:  În funcŃie de specificul programului de studiu, 
universitatea stabileşte acel raport, pe care îl consideră 
ca optim pentru obiectivele şi nivelul propriu al calităŃii 
academice, între numărul de cadre didactice titulare cu 
norma de bază în universitate şi numărul total de 
studenŃi înmatriculaŃi. În evaluarea calităŃii se 
consideră că un cadru didactic are norma de bază  într-
o singură universitate. 

� Evaluarea necesarului de resurse umane s-a efectuat pentru 
fiecare program de studii. 

� Procentul normelor acoperite decadrele didactice din 
universitate depăşeşte 70% pentru toate proglemele de studii 

 
Ref. 1: Raportul optim dintre numărul de cadre 
didactice şi numărul de studenŃi se fixează în funcŃie de 
calitatea predării şi învăŃării, dar şi în funcŃie de 
calitatea cercetării. 
 

� Pe baza Rapoartelor de cercetare, în activitatea de cercetare 
este implicat aproximativ 70% din personal. În anul 2005 
structura personalului implicat a fost: cadre didactice - 
64,65%, cercetători - 3,38%, doctoranzi cu frecvenŃă - 
21,15% şi personal didactic auxiliar - 10,82%. 

� In conformitate cu Statutul cadrului didactic personalul care 
nu desfăşoară activităŃi de cercetare are o încarcare 
suplimentară a normei cu 4 ore/sem. 

Ref. 2: În stabilirea raportului sunt avute în vedere 
niveluri superioare ale calităŃii predării, învăŃării şi 
cercetării, prin comparaŃie cu universităŃi performante 
din Ńară şi din străinătate. Sunt aplicate consecvent 
procedee de stabilire a unui set de nivele profesionale 
de reper („benchmarking„) şi sunt realizate comparaŃii 
 

 

1. Raportul dintre 
numărul de cadre 
didactice şi studenŃi 

 
Ref.3: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min.:  Evaluarea colegială este organizată periodic, 
fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinŃe 
colegiale. 
 

Evaluarea colegiala este efectuata anual prin: 
- asistenta la examene  
- completarea unui chestionar pentru cadrele didactice care 
doresc sa ocupe un poost prin concurs (Anexa_77) 

C.4 – 
PROCEDURI DE 
EVALUARE 
PERIODICĂ A 
CALITĂłII 
CORPULUI 
PROFESORAL 

2. Evaluarea colegială 

Ref. 1: Evaluarea colegială este obligatorie şi  
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periodică. Există, pentru fiecare catedră şi departament, 
o comisie de evaluare anuală a performanŃelor 
didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru 
didactic/cercetător şi un raport anual privind calitatea 
personalului didactic şi de cercetare 
 

 

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 

 

Min.:  Există un formular de evaluare de către 
studenŃi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, 
care se aplică opŃional după fiecare ciclu semestrial de 
instruire şi ale cărui rezultate sunt confidenŃiale, fiind 
accesibil doar decanului, rectorului şi persoanei 
evaluate. 
 
 
 

In universitateeste aplicat un sistem de evaluare a activitatilor 
didactice efectuat de catre studenti (Anexa_75) şi o procedura 
de evaluare (Anexa_76). Rezultate;le sunt confidentiale find 
cunoscutede persoana evaluata, seful de catedra si decan 

 
Ref. 1: Evaluarea de către studenŃi este obligatorie. 
Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către 
studenŃi sunt discutate individual, prelucrate statistic, 
pe catedre, facultăŃi şi universitate, şi analizate la nivel 
de facultate şi universitate în vederea transparenŃei şi a 
formulării de politici privind calitatea instruirii 
 

Evaluarea este obigatorie pentru sistemul Bologna anul I si II 3. Evaluarea 
personalului didactic de 
către studenŃi 

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 

 

 
Min:  Cadrul didactic se autoevaluează şi este 
evaluat anual de către şeful de catedră. 
 
 

In universitate exista un sistem de autoevaluare  
(Anexa_73_Sistem_Autoevaluare.xls) si o procedura de 
autoevaluare (Anexa_74_Procedura_Sistem 
_Autoevaluare.doc) Ele se aplica pentru toate cadrele didactice 
si doctoranzii di universitate. 

 

4. Evaluarea de către 
managementul 
universităŃii 

Ref. 1: Universitatea dispune de un formular de 
evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic 
şi de un sistem de clasificare a performanŃelor în 

Sistemul de autoevaluare a activitatilor didactice are patru 
componente: activitate didactica, activitate de cercetare, 
prestigiul personal, si activitati institutionale. Pentru cele patru 
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 predare, cercetare şi servicii aduse instituŃiei şi 
comunităŃii. Promovarea personalului didactic depinde 
de rezultatele evaluării, în care sunt avute în vedere şi 
rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute de 
studenŃi 
 

directii au fost identificate un numar de 12 criterii masurabile. 
1. Cursuri, indrumatoare de lucrari, culegeri de probleme 
2. Educatie continua si doctorala 
3. Articole publicate in reviste 
4. Lucrari stiintifice prezentate ;la conferinte 
5. Granturi de cercetare 
6. Carti de specialitate 
7. Brevete de inventie 
8. Recunoasterea prestigiului 
9 Doctorat 
10.Proiecte institutionale 
11.Resurse materiale 
12. Activitate institutionala  
 Activitatile depuse sunt punctate, volumul punctelor obtinut 
depinzind de volumul si valoare muncii efectuate.  Pentru 
aplicarea lui a fost elaborate o procedura (vezi 
Anexa_74_Procedura_Sistem_Autoevaluare 

 

 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 
 

 

 
S. C.5.1. RESURSE DE ÎNVĂłARE ŞI SERVICII STUDENłEŞTI 

C.5 – 
ACCESIBILITAT
EA 
RESURSELOR 
ADECVATE 
ÎNVĂłĂRII 

1. Disponibilitatea 
resurselor de învăŃare 

Min:  Universitatea asigură resurse de învăŃare 
(manuale, tratate, referinŃe bibliografice, crestomaŃii, 
antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în 
biblioteci, centre de resurse etc., în format clasic sau 
electronic şi gratuit. Biblioteca universităŃii trebuie să 
dispună, pe lângă accesul electronic, de un număr 
corespunzător de volume din Ńară şi străinătate şi de 
abonamente la principalele reviste de specialitate din 
Ńară şi străinătate pentru fiecare disciplină care 
defineşte un program de studiu. Fiecare bibliotecă are 
un program şi resurse de procurare a cărŃilor şi 
revistelor. 
 

Universitatea asigura resurse de învatare (manuale, tratate, 
referinte bibliografice, periodice etc.) pentru fiecare program de 
studiu în biblioteci, centre de resurse etc., în format clasic sau 
electronic.Biblioteca are un fond de aproape 700.000 volume şi 
o structură enciclopedică a colecŃiilor, răspunzând unei bune 
documentări generale, dar şi specializate, a utilizatorilor  
Căutarea publicaŃiilor existente în cadrul bibliotecii se poate 
face cu ajutorul Cataloagelor alfabetic şi sistematic, iar pentru 
publicaŃiile intrate în bibliotecă îmcepând cu anul 1990 şi 
cărŃile frecvent cerute, căutarea se poate face consultând 
catalogul on line (www.biblio.utcluj.ro). 
În cadrul schimbului de publicaŃii cu alte biblioteci, exista un 
număr de 30 de parteneri din România şi peste 40 de parteneri 
din străinătate. De la aceşti se primesc un număr de peste 300 
de titluri din România şi 80 de titluri din străinătate. 
Biblioteca dispune de un spaŃiu total de cca. 3.000 mp, cu 4 săli 
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de lectură cu acces liber la raft cu 420 de locuri precum şi o 
sală de reviste modernă. De asemenea există 38 biblioteci de 
catedră. 
ColecŃia de periodice cuprinde un număr total de peste 3.000 de 
titluri, dintre care titluri curente (2006): peste 100 de titluri din 
Ńară şi 46 de titluri din străinătate. 
Biblioteca UniversităŃii are si o colecŃie de STAS-uri, peste 
65.000 de brevete de invenŃii, ColecŃia de Legi (Monitorul 
Oficial) şi posibilitatea de căutare electronică cu ajutorul 
programului LEGIS. 

Ref. 1: Raportul dintre resursele de învăŃare 
disponibile şi studenŃi este astfel stabilit încât fiecare 
student să aibă acces liber la orice resursă, conform 
obiectivelor şi cerinŃelor programelor de studiu. 
 
 
 

 

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 
 

 

Min:  Universitatea dispune de un număr minim de 
servicii sociale, culturale şi sportive pentru studenŃi 
cum sunt: spaŃii de cazare pentru cel puŃin 10% din 
studenŃi, bază sportivă, diferite servicii de consiliere, 
care au o administraŃie eficientă. 

Serviciile sociale oferitestudentilor sunt: locuri de cazare in 
camine, masa la cantina, acces la baze sportive. 
Studentii universitatii beneficiaza de serviciile Oficiului  de 
consiliere si orientare in cariera. Aici studentii ajutati si de 
tutorii de an isi aleg cel mai bun traseu educational.  La oficiu 
sunt prezentate workshopuri si si seminarii de prezentare 
precum si interviuri cu potentialii angajatori 

 

2. Servicii studenŃeşti 

Ref. 1: Universitatea oferă servicii variate studenŃilor 
şi dispune de programe speciale pentru asigurarea unei 
vieŃi studenŃeşti de calitate, pe care le monitorizează şi 
le evaluează periodic 

Pentru studentii universitatii sunt oferite conditii sociale 
deosebite. Exista camine in care studentii pot locui in perioada 
studiilor (2-4 studenti in camera), doua cantine pentru cele doua 
complexe studentesti unde pot lua masa. De asemeni 
universitatea are in proprietate un complex nautic sali si 
terenuri de sport. La 35 km de Cluj univesitatea dispune de un 
complex de petrecere a timpului liber dotat cu dormitoare, Sali 
de masa, sala si teren de sport unde studentii au accces la 
sfirsitul de saptamina si-n timpul vacantelor. 
 



 88 

  Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 

Oficiul de Relatii Internationale faciliteaza mobilitatile in 
spatiul european. La nivel institutional in anul universitar 
2006/2007 sunt active un numar de: 
a) 46 acorduri bilaterale de cooperare cu alte institutii de 
prestigiu din strainatate dupa cum urmeaza: 13 din Franta, 5 din 
Ungaria, 3 din Germania, 3 din Italia, 3 din SUA, 2 din Belgia, 
1 din Canada, 3 din Coreea de Sud, 2 din Austria, 3 din Olanda, 
1 din Singapore, 1 din Elvetia, 1 din Republica Moldova, 1 din 
Turcia, 1 din Federatia Rusa, 1 din India, 1 din Portugalia, 1 din 
Marea Britanie si 1 din Finlanda. 
b) 13 acorduri de cooperare cu companii din strainatate 
(selectie: Fujitsu Microelectronics Europe GmbH, Diehl AKO 
Stiftung Co.KG, Germania, EMERSON Electric Co.) 
c) 116 acorduri bilaterale in cadrul proiectul European 
Erasmus/Socrates; 
8 acorduri de doctorat in cotutela. 

 
S.C.6.1. SISTEME DE INFORMAłII 

 
Min:  InstituŃia are un sistem informatic care 
facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi 
informaŃiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea 
instituŃională a calităŃii. 

Universitatea dispune de un sistem informatic constituit ca o 
baza de date in care sunt stocate toate informatiile referitoare la 
activitatea profesionala a stiudemntilor precum si obliigatiile 
lor financiare. Sistem informatic permite studentilor sa 
urmareasca in permanenta situatia lor profesionala precum si 
regimul financiar (soldul de burse si taxe) . 

Ref. 1: Pe lângă datele şi informaŃiile privitoare la 
starea instituŃională a calităŃii, universitatea adună 
informaŃii despre starea calităŃii în alte universităŃi din 
Ńară şi străinătate, cu care se compară şi pe baza cărora 
formulează în mod diferenŃiat repere (benchmarks) 
 

Universitatea dispune de-o retea Intranet care faciliteaza 
transmiteea de informatii numai pentru angajatii permanenti. Si 
studentii universitatii. Aici este organizat un Forum pentru 
discutarea regulamentelor si a hotaririlor luate de conducere. 
Studentii univeritatii beneficiaza de acces gratuit la reteaua de 
Intranet. 
Toate laboratoarele birourile si caminele sunt legate la Internet 
accesul fiind permisgratuit studentilor si angajatilor 24 din 24 
de ore   

C.6 – BAZA DE 
DATE 
ACTUALIZATĂ 
SISTEMATIC, 
REFERITOARE 
LA ASIGURAREA 
INTERNĂ A 
CALITĂłII 

1. Baze de date şi 
informa Ńii 

 
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
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S.C.7.1. INFORMAłIE PUBLICĂ 
 

Min:  Universitatea şi toate facultăŃile ei trebuie să 
ofere informaŃii şi date, cantitative şi/sau calitative, 
actuale şi corecte, despre calificările, programele de 
studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, 
facilităŃile oferite studenŃilor şi despre orice aspecte de 
interes pentru public, în general, şi pentru studenŃi, în 
special. 
 

Sistemul de managemet al universitatii promoveaza si publica 
toate hotaririle, documentele si regulamentele prin: 
- publicarea pe pagina web  
- publicarea in Buletinul Universitatii. 
In acest mod este asigurata transparenta in luarea deciziilor 
membrii comunitii academice fiind instiintati asupra tuturor 
decizilor 
Site-ul universitatii corespunde celor mai exigente cerinte. Aici 
sunt disponibile: 
- informatii pentru candidati privind admiterea si oferta 
educationala  
- prezentarea structurii universitatii la nivel de facultate si 
catedre 
- prezentarea departamentelor 
- documete si regulamente 
- anunturi care privesc viata interna (conferinte, 
workshopuri…) 

Ref. 1: InformaŃia oferită public de universitate este 
comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de 
universităŃile din SpaŃiul European al ÎnvăŃământului 
Superior 
 

Informatile oferite public sunt similare celor din Spatiul 
European al Cunoasterii. Universitatea publica anual un Ghid 
de studii destinat cunoasteii de catre studenti a cerintelor 
programului de studii 

C.7 – 
TRANSPARENłA 
INFORMAłIILOR 
DE INTERES 
PUBLIC CU 
PRIVIRE LA 
PROGRAMELE DE 
STUDII ŞI, DUPĂ 
CAZ, 
CERTIFICATELE, 
DIPLOMELE ŞI 
CALIFIC ĂRILE 
OFERITE 

1. Oferta de informaŃii 
publice 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele superioare) 
 
 

 

S.C.8.1. STRUCTURA INSTITUłIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂłII EDUCAłIEI ESTE CONFORMĂ PREVEDERILOR LEGALE ŞI ÎŞI 
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PERMANENT 

 
 
 
 
 
C.8 
FUNCłIONALIT
ATEA 
STRUCTURILOR 
DE ASIGURARE 
A CALITĂłII 

1. Comisia coordonează 
aplicarea procedurilor şi 
activităŃilor de evaluare şi 
asigurare a calităŃii  

Min:   Procedurile şi activităŃile de evaluare 
privind calitatea educaŃiei au fost elaborate şi 
aprobate de Senatul universitar. Comisia 
elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl 
face public prin afişare sau publicare, inclusiv în 
format electronic, şi formulează propuneri de 
îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei   

Rolul Departamentului pentru asigurarea calitatii este unul 
executiv. El are un plan strategic propriu (vezi 
Anexa_71_Strategie_DAC) si plane operationale anuale (vezi 
Anexa_72_01_Plan_ Operational_DAC_2006, 
Anexa_72_02_Plan_Operational_DAC_2007) care stau la baza 
strategiei universitatii. Planurile anuale au la baza propunerile 
venite din partea managementului catedrelor si-a facultatilor si 
sunt armonizate cu politica conducerii. 
Toate documentele elaborate au fost prezentate si discutate cu 



 90 

managementul executive observatile primite find operate in 
documente. Documentele au fost prezentate si pe site-ul 
universitatii fiind supuse discutiei publice. In final documentele 
elaborate de DAC trec prin Senatul universitatii care le 
modifica si aproba.  
O atentie deosebita s-a acordat cunoasterii de catre studenti a 
documentelor si aflarii optiunilor acestora. Acest lucru a fost 
realizat practic prin cooptarea in Departamentul pentru 
asigurarea calitatii a unui student reprezentant al organizatiilor 
studentesti din Universitate 
Raportul comisiei pentru anul 2006 a fost elaborat pe baza 
indicatorilor ARACIS. Prin aceasta s-a dorit ca inaintea 
inceperii procesului de pregatire si certificate sa fie identificate 
probleme care exista in universitate. La aceasta analiza s-au 
adaugat rapoartele facultatilor si a Biroului de audit (vezi 
Anexa_32_Raport Calitate). 

Ref.1:  InstituŃia implementează permanent 
măsurile de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei 
propuse de comisie şi colaborează cu alte 
universităŃi din Ńară sau din străinătate pentru 
identificarea şi adoptarea bunelor practici în 
domeniile de calitate. 

 

EDUCAłIEI, 
CONFORM 
LEGII.  

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de 
performanta proprii institutiei, la nivele 
superioare) 

 

 
 


