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1. INTRODUCERE
Planul operaţional al Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara pentru anul
universitar 2014 - 2015 este elaborat în acord cu Planul Strategic pentru perioada 2012 –
2016, aprobat de Senatul U.I.S. în 08.07.2014. El continuă în principiu linia definită de
planul strategic menţionat şi de planurile operaţionale ale anilor anteriori.

2. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “IOAN SLAVICI” DIN TIMIŞOARA
2.1. Şi pentru anul 2013, Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara îşi stabileşte ca misiuni
principale învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi deschiderea tot mai largă spre societate.
Activităţile dezvoltate de Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara vor urmări ca toate
cele trei misiuni să aibe pondere semnificativă în activitatea universităţii. Elaborarea de
cunoştinţe, transmiterea acestora, aducerea de contribuţii în domeniile prioritare ale ştiintei
şi tehnologiei, transferul acestora către mediul economico-social, formarea în profil larg,
flexibilă, interactivă şi continuă, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor sunt elemente
componente ale acestor misiuni.

2.2. Îndeplinirea misiunilor U.I.S. trebuie să asigure:
- integrarea acesteia în Spaţiul European al Învăţământului Superior;
- compatibilizarea tot mai avansată a programelor de studiu cu cele europene, astfel încât
profesiile obţinute în U.I.S. să poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;
- dezvoltarea sistemului de credite transferabile, astfel încât studiile să poată fi continuate
sau completate în alte universităţi europene. Programele de mobilităţi vor avea atât
dimensiune academică, cât şi dimensiuni culturale, sociale şi economice;
- organizarea studiilor pe trei cicluri: licenţă, master, doctorat (în perspectivă);
- funcţionalizarea sistemului de asigurare a calităţii şi, în cadrul lui, îmbunătăţirea evaluării
şi autoevaluării activităţii didactice, ştiinţifice şi administrative; participarea la programele
europene de asigurare a calităţii;
- deschiderea tot mai accentuată spre mediul economico – social; alinierea pregătirii
viitorilor specialişti la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale;
- continuarea investiţiilor în U.I.S., în special în ceea ce priveşte construcţiile şi dotările.
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2.3. Iniţiativele care vor sta la baza realizării obiectivelor propuse sunt:
- Creşterea eficienţei manageriale în universitate;
- Continuarea descentralizării procesului de luare a deciziilor academice şi administrative
de la nivelul rectoratului spre facultăţi/departamente /catedre;
- Asigurarea suportului organizatoric şi managerial pentru restructurarea instruirii la
formarea de bază (bachelor), şi programe postgraduale de perspectivă (studii aprofundate,
cursuri de specializare postuniversitare, educaţie continuă ş.a.);
- Susţinerea cercetării universitare prin crearea şi dezvoltarea unor centre de cercetare
eficiente, care să asigure premisele transformării lor în centre de excelenţă în cercetare; prin
crearea acestor centre se va urmări stabilizarea în universitate a unor cadre tinere valoroase,
capabile să asigure dezvoltarea în perspectivă a universităţii; prin acţiunile care se vor
intreprinde se va susţine moral şi financiar recunoaşterea internă şi internaţională a
acestora.
- Dezvoltarea şi susţinerea structurilor şi activităţilor legate de promovarea imaginii
universităţii în societatea românească şi peste hotare: departamentul de relaţii internaţionale
şi integrare, departamentul pentru educaţie continuă, centrul de informaţii universitare.
Afirmarea internaţională a rezultatelor de cercetare prin:
- revigorarea publicaţiilor ştiinţifice ale U.I.S.,
- eficientizarea activităţii de secretariat ştiinţific,
- lărgirea competenţelor departamentului de relaţii internaţionale şi integrare.

3. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII
Având în vedere clarificările aduse de noua Lege a educaţiei naţionale, U.I.S. va utiliza
experienţa sa în aplicarea consecventă a principiului calităţii în baza căruia activităţile de
învăţământ trebuie raportate la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi
internaţionale. Astfel:
- Senatul U.I.S. va aviza Manualul Calităţii şi va urmări prin intermediul departamentului
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ridicarea sau păstrarea, după caz, a nivelului
performanţelor din activităţile de învăţământ şi din alte domenii de activitate prin
coordonarea atentă şi eficientă a tuturor proceselor la nivel de universitate şi de componente
organizatorice.
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- Analizele de management efectuate la nivelul tuturor componenţelor organizatorice ale
universităţii vor face referiri exprese privind asigurarea calităţii.
- Activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii vor acoperi în mod curent principalele
procese: cel didactic, cel de cercetare şi cele de interacţiune cu studenţii, angajaţii şi mediul
societal.
În acest context:
a. Pentru a asigura calitatea procesului didactic la nivelul tuturor facultăţilor se vor analiza
atât modul în care se realizează conducerea procesului de învăţământ ţinând seama de
resursa umană implicată (calitatea corpului profesoral şi a studenţilor) şi de resursele de
învăţare asigurate (inclusiv prin bibliotecă şi site-urile facultăţilor), cât şi rezultatele
procesului de învăţământ. Se vor identifica cauzele care conduc la neconformităţi şi se vor
lua măsuri care să contribuie la eliminarea neconformităţilor fără a diminua calitatea
procesului de învăţământ. Analizele se vor întreprinde la nivelul consiliilor profesorale ale
facultăţilor şi la nivelul board-urilor domeniilor şi se vor baza în mod obligatoriu şi pe
evaluările făcute de către studenţi.
b. Se va urmări ca toate programele de studii să se supună reglementărilor legale în vigoare
referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior. În evaluarea asigurării calităţii se
va considera ca şi criteriu obligatoriu concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de
fiecare program de studii. Se vor actualiza, potrivit practicii din U.I.S., regulamentele de
organizare a procesului de învăţământ la ciclul de licenţă, ţinând seama de standardele
naţionale şi internaţionale, în primul rând de cele din Spaţiul European al Învăţământului
Superior, generale şi specifice, referitoare la asigurarea calităţii. Metodologiile de
examinare vor pune accent atât pe asigurarea calităţii, cât şi pe respectarea codului de etică
şi a normelor deontologice.
c. U.I.S. va urmări în mod consecvent, în contextul promovării unor indicatori de calitate
obiectivi pentru activitatea ştiinţifică.
d. Se va urmări implicarea studenţilor universităţii atât pentru evaluarea calităţii procesului
de învăţământ cât şi a calităţii condiţiilor şi serviciilor oferite de universitate. Acţiunile vor
fi pregătite şi organizate de către Departamentul de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii, în
continuare, prin programe de instruire a studenţilor ce fac parte din comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii din cadrul componentelor organizatorice ale U.I.S. Comisiile de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din facultăţi vor folosi, după caz, chestionarele promovate
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de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a U.I.S., sau chestionare proprii compatibile
cu cele promovate de C.E.A.C.. La nivelul universităţii, facultăţilor şi a departamentelor
independente, conducerea U.I.S. va organiza semestrial discuţii cu studenţii de licenţă pe
problemele vieţii universitare.
e. Se vor realiza auditurile prevăzute în planul anual de audit. Unul dintre audituri va avea
ca obiectiv organizarea şi rezultatele obţinute în ciclul de licenţă.
f. Se va urmări ca din toate organele de conducere să facă parte studenţi disponibili. În acest
scop absolvenţi vor fi înlocuiţi în timp util cu studenţi din ani de studii neterminali.
g. Se vor analiza şi actualiza, prin implicarea C.E.A.C. procedurile existente în diferite
componente organizatorice ale U.I.S.
h. C.E.A.C. va coordona Departamentul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din U.I.S. în
ceea ce priveşte gestionarea corectă a documentelor şi înregistrărilor şi întreţinerea tuturor
rubricilor de pe site-ul U.I.S. de care răspunde (calitate, proces de învăţământ, studenţi), a
creşterii vizibilităţii, audienţei şi funcţionalităţii. În mod prioritar, C.E.A.C. va desfăşura
următoarele activităţi:
1. Pregătirea Manualului Calităţii în cadrul U.I.S. cu accent pe consolidarea culturii calităţii
în învăţământul superior.
2. Actualizarea regulamentelor din U.I.S. potrivit noii Legi a educaţiei naţionale nr.1/2011
cu modificările şi completările ulterioare.
3. Evaluarea internă a programelor de studii care urmează să fie supuse acreditării
ARACIS.
4. Definitivarea procedurilor pentru Direcţia Socială a U.I.S..
5. Completarea şi actualizarea procedurilor de sistem ale sistemului de management al
calităţii din U.I.S..
6. Consolidarea interacţiunii DEAC - CICS în ceea ce priveşte: consilierea pentru
orientarea spre carieră a studenţilor şi îmbunătăţirea modului şi condiţiilor de efectuare a
stagiilor de practică ale studenţilor prin extinderea programelor integrate în companii de
profil, expunerea în faţa studenţilor a problemelor ridicate de procesul Bologna şi realizarea
unei baze de date care să faciliteze legătura cu absolvenţii şi angajatorii.
7. Dezvoltarea site-lui U.I.S. urmărind creşterea transparenţei universităţii şi oferirea a cât
mai multor informaţii utile studenţilor, cadrelor didactice, publicului larg cu privire la
activităţile manageriale din universitate şi la rezultatele obţinute.
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4. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
4.1. Programe de studii - Ciclul I - studii universitare de licenţă
Studii universitare de licenţă – cu o durată a studiilor de 3-4 ani, având asociat un
număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite transferabile.
Activitatea educaţională în cadrul U.I.S. se va desfăşura pe programe de studii
acreditate/autorizate provizoriu aflate în derulare pentru anii II-IV. Oferta de
domenii/specializări pentru admiterea în anul universitar 2014-2015 este următoarea, astfel:
Domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”- învăţământ la zi, cu durata de 4 ani, 240
credite:
 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei - specializarea Tehnologia Informaţiei;
Domeniul fundamental “Ştiinţe sociale”- învăţământ la zi, cu durata de 3 ani, 180 credite:
 Ştiinţe economice - specializarea Finanţe - Bănci.

5. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare
dispune de:


resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele propuse;



depozitele existe la bancă în acest moment care permit finanţarea cercetării propriu-zise
şi în special a proiectelor de cercetare (asigurarea co-finanţării şi a ciclului financiar
până la rambursare);



taxele studenţilor;



veniturile din proiectele, granturile, programele câştigate în competiţie pe diferite
programe (raportat la dimensiunile Universităţii au o importanţă excepţională; la această
oră există mai multe proiecte în derulare;



venituri din contracte cu parteneri privaţi, şi în special cele câştigate de firma de
valorificare comercială a rezultatelor cercetării ştiinţifice;



resurse logistice suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse;



resurse umane relativ suficiente pentru a realize obiectivele propuse;
5.1. Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara are capacitatea de a menţine şi

dezvolta pe mai departe forţa sa de cercetare ştiinţifică. Regulamentul propriu destinat
activităţii de cercetare oferă un cadru generos şi totodată riguros, precum şi condiţii
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favorabile susţinerii obiectivelor de cercetare, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii şi
remunerarea personalului angajat în cercetare.
Regulamentul de organizare menţionat acordă o independenţă semnificativă celor care
angajează contracte de cercetare-proiectare, asistenţă tehnică, activităţi de consulting sau
expertiză tehnică. Prevederea, introdusă în cursul anului 2008, şi-a dovedit eficienţa prin
creşterea sumelor atrase prin contracte de cercetare-dezvoltare în cursul anilor 2008 - 2012.
În cadrul stimulativ instituit, s-au constituit sau / şi consolidat în U.I.S. diverse structuri de
cercetare, şi anume:


colectiv de cercetare



laboratoare de cercetare



centre de cercetare



platforme de cercetare interdisciplinară.

Domeniile de cercetare se bazează pe experienţa cadrelor didactice în domeniile lor de
specializare, fără a fi neglijată orientarea spre noi domenii. Senatul urmăreşte stimularea
diversificării formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, atât cu organismele
de finanţare naţionale (MECTS, Academia Română, ANCS, CNCSIS, alte ministere şi
agenţii), cât şi cu organismele internaţionale (Comisia Europeană, fundaţii, firme şi alte
organisme).
În cadrul Universităţii IOAN SLAVICI din Timişoara, activitatea de cercetare
ştiinţifică este într-o dinamica exceptională, prin integrarea acesteia în contextul mai larg al
programului Parcului Ştiinţific şi Tehnologic “TIM SCIENCE PARK”, în cadrul căruia
Universitatea este membru fondator. De asemenea s-a înfiinţat SC. SLAVICI SPIN-OFF
firma specializată în valorificarea comercială a cercetării ştiinţifice.
Se remarcă dezvoltarea excepţională a acesteia concretizată prin:
a granturi şi contracte de cercetare din programe publice (naţionale, internaţionale)
dar şi cu mediul privat;
b. lucrari ştintifice publicate în reviste cu scor relativ de influenta, alte reviste, în
buletinele unor conferinte ştiintifice;
c organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale;
d. editarea unui buletin propriu cu ISSN.
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5.2. Parcul ştiinţific şi tehnologic „TIM SCIENCE PARK” din Timişoara

Am alocat un paragraf aparte acestei entităţi, datorită caracterului de noutate în
domeniul cercetării ştiinţifice şi a participării excepţionale a Universităţii

“IOAN

SLAVICI” Timişoara la acest proiect cu o co-finanţare a MEC.
Etapele parcurse în concretizarea acestui demers sunt următoarele:
- prin Ordinul ministrului nr. 4993/13.10.2004 Ministerul Educaţiei şi Cercetării a acordat
autorizaţia de funcţionare a „PARCUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC TIM SCIENCE
PARK”
- partenerii principali şi anume au semnat actul adiţional prin care sau stabilit condiţiile unei
noi clădiri.
1. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie şi Materie Condensată;
2. Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „IOAN SLAVICI” – Universitatea „IOAN
SLAVICI” Timişoara;
3. S.C. Titus S.R.L.

Datorită importanţei excepţionale în actualele grile de promovare individuală, dar şi
de ierarhizarea universitară şi specializărilor se prezintă extrasul din Raportul de cercetare
ştiinţifică pentrul anul 2012 – 2013 a lucrărilor ştiinţifice cu scor relativ de influenţă,
realizare prin care colectivul din Universitatea „Ioan Slavici “ din Timişoara este superior
chiar colectivelor de la cele mai prestigioase universităţi de stat.
Nr.
crt.

Publicaţii

Autori

Titlu

SRI / FI

D.Darvasi
T.Slavici

Development of economical and
efficient mixed reactive carbonates
for peptide synthesis through
scientific planning

FI 0,599

1.

Revista de Chimie
Rev. Chim.-Bucharest
64 .(4) Apr. 2013
ISSN : 0034-7752

2.

Revista de Chimie
Rev. Chim.-Bucharest
64 (3) Mar. 2013,
ISSN : 0034-7752

C. Macarie, A.
Bebeselea, I. Balcu,
T. Slavici, D.Darvasi,
A. Segneanu

Aspects regarding the economic
study of the bioethanol obtained by
development of a new
environmentally friendly
pretreated method

3.

BMC Health Services
Research
75: 13, Feb. 2013,
ISSN 1472 - 6963
D.O.I.: 10.1186/1472-

Titus Slavici,
C.Avram, G.V.
Mnerie, A. Bădescu,
D. Darvasi, F.
Molnar,

Economic efficiency of primary
care for CVD prevention and
treatment in Eastern European
countries

SRI :
0,12578
FI 0,599
SRI :
0,12578
FI=1.660
SRI :
1.18357
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6963-13-75

4.

5.

6.

7.

8.

Journal of Rehabilitation
Medicine ,
45: 4, Apr. 2013,
ISSN:1650-1977,
DOI: 10.2340/165019771124

M.A.Ungureanu

T.Slavici,
B.Almajan

Revista AGROCIENCIA
MÉXICO Volum 46,
M.Untaru,
Número 5.
V.Rotarescu,
AGROCIENCIA , 2012,
L.Dorneanu
ISSN 1405-3195
International Journal of
M. Untaru, V.
Food, Agriculture &
Rotarascu, A.
Environment-JFAE
Bebeşelea
Finlanda, 10(3&4), 2012,
ISSN : 1459-0255
International Journal of
Sustainable Economies
Management, 1(3), 32-40,
J. Andrei, M.Untaru
July-September 2012
DOI:
10.4018/ijsem.201207010
3
International Journal of
T. Slavici, D.Mnerie,
Systems Applications,
D. Darvasi,
Engineering &
M. Untaru, L.
Development
Dorneanu
ISSN:2074-1308 pag 593601

Artificial intelligence techniques:
an economic efficient new
approach to challenge the
assessment of complex clinical
fields such as airway clearance
techniques in patients with cystic
fibrosis?

FI: 2,049
SRI :
1,27921

Artificial neural networks for
sustainable agribusiness: a case
study of five energetic crops

SRI :
0,49180

Challenges in valuing the green
energy potential. A case study for
energetic plants production and
investments in
Romania

SRI :
0,209

Through Common Agricultural
Policy Reforms: A Short Analysis

Innovative ICT Means in financial
management

BDI

BDI

Editarea unor buletine ştiinţifice proprii:
- Buletin Ştiinţific al studenţilor Universităţii “Ioan Slavici” (Timişoara) = ISSN 2065 –
7439
- Buletin Ştiinţific al Universităţii “Ioan Slavici” (Timişoara) = ISSN 2065 - 7420
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6. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND COLABORĂRILE ACADEMICE
INTERNAŢIONALE ALE UNIVERSITĂŢII

6.1. Coordonate generale desprinse din strategia universităţii
Promovarea internaţională a universităţii, creşterea vizibilităţii şi aprecierii ei în
Europa constituie priorităţi strategice ale Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara.
Planul operaţional pentru 2014 - 2015 are la bază strategia U.I.S. privind activităţile
pe plan internaţional, cu următoarele aspecte esenţiale:


Integrarea Romaniei în Uniunea Europeană a deschis perspective noi, dar a definit
noi exigenţe, şi răspunderi în cadrul spaţiului european şi mondial al învăţământului
superior, al culturii şi civilizaţiei, la care membrii comunităţii noastre academice
răspund constant. Internaţionalizarea este o provocare, o deschidere, dar şi o
condiţie vitală, obligatorie pentru dezvoltarea universităţii.



Armonizarea şi integrarea sistemului propriu de educaţie în raport cu cel european,
adaptarea la exigenţele contemporane ale economiei de piaţă se realizează şi prin
cooperări internaţionale susţinute, parteneriate şi proiecte cu universităţi de
prestigiu şi companii internaţionale din spaţiul comunitar european. Programele
europene sau regionale în domeniul educaţiei, cercetării, culturii ori societăţii oferă
oportunităţi generoase de participare, la care universitatea răspunde permanent.



Afilierile internaţionale la organizaţii, asociaţii şi reţele de renume.



Managementul relaţiilor şi cooperărilor internaţionale are în vedere dezvoltarea
acestora în cadrul sistemului instituţional unitar de asigurare a calităţii, în care
extinderea formelor şi numărului participărilor în parteneriate, programe, activităţi
şi reuniuni internaţionale trebuie să se bazeze pe un sistem corect de evaluare,
valorificare şi diseminare a rezultatelor. Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara
aplică prevederile din Carta Europeană a Calităţii în Mobilitate, prin care
informarea, pregătirea, suportul şi recunoaşterea academică integrală a rezultatelor
mobilităţii sunt elemente-cheie ale schimburilor academice de studenţi şi staff.



Eficacitatea relaţiilor internaţionale ale universităţii trebuie să se reflecte dinamic şi
variat în activităţile din mediul academic propriu şi în transferul internaţional de
cunoştinţe şi valori ştiinţifice, în educarea spiritului inovator şi de competiţie, al
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creativităţii. U.I.S. promovează obiective clare şi realiste pentru fiecare cooperare,
o balanţă echilibrată între rezultatele preconizate şi cele reale.


Educarea spiritului de a fi student european se concretizează prin dezvoltarea
tipurilor şi a numărului de mobilităţi outgoing şi incoming, pentru toţi studenţii, cât
şi pentru toţi membrii comunităţii U.I.S. Experienţa internaţională dezvoltă spiritul
critic, nevoia de dialog, competenţa în exprimarea opiniei proprii, stimulează
capacitatea de muncă independentă, dar şi în echipă, îmbogăţeşte percepţia
multiculturală a fiecăruia şi respectul valorilor civilizaţiei şi al semenilor.
Satisfacţia şi împlinirea personală rezultate din experienţa internaţională adaugă
valoare şi renume universităţii.



Promovarea universitaţii pe plan internaţional, la târguri şi saloane internaţionale
ale educaţiei, workshop-uri sau evenimente media se bazează pe o strategie
coerentă, definită de obiective prioritare şi instrumente concrete specifice de
acţiune, flexibile, corectate anual, în funcţie de gradul de vizibilitate al universităţii,
de atractivitatea pentru candidaţi şi parteneri din afara graniţelor, de recunoaşterea
internaţională a performanţelor prin ierarhiile specifice.

6.2. Rolul şi responsabilităţile Departamentului de resort
Structura organizatorică a U.I.S. cuprinde Departamentul de relaţii internaţionale şi
integrare. În această componenţă, DRII îndeplineşte toate condiţiile pentru a asigura:


managementul acordurilor- cadru de parteneriat bilateral,



proiecte europene şi regionale în domeniul educaţiei, formării profesionale şi
culturii –LLP (Grundtvig, Leonardo da Vinci).



stimularea

şi

monitorizarea

participării

universităţii

în

reţele

academice

internaţionale,


coordonarea mobilităţilor studenţeşti şi ale stafului, informarea comunităţii din
universitate asupra oportunităţilor de mobilitate outgoing,



consilierea şi monitorizarea participanţilor la mobilităţi outgoing,



suportul şi monitorizarea studentilor şi stafului incoming,



monitorizarea şi consilierea studentilor străini la studii complete, furnizarea
informaţiilor pentru candidaţii străini interesaţi să studieze sau să predea în
universitate,
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diseminarea diferitelor categorii de burse pentru studii în străinătate finanţate de
statul român sau oferite de entităţi de resort din afara României, precum şi
consilierea în vederea depunerii dosarelor de aplicaţie de către candidaţi,



pregătirea administrativă a deplasărilor în străinatate pentru toţi membrii comunităţii
academice,



parteneriate cu firme şi companii din străinatate, ori internaţionale,



organizarea vizitelor în universitate pentru reprezentanţi ai unor instituţii din afara
graniţelor,



cooperarea cu ambasade, instituţii şi lectorate străine reprezentate în România,



cooperarea cu departamentele de resort de la nivel municipal şi judeţean,



organizarea participării universităţii la târguri, forumuri şi work-shopuri ale
educaţiei,



promovarea internaţională a imaginii universităţii,



monitorizarea afilierilor internaţionale ale universităţii.

6.3. Programe europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, al culturii şi
societăţii
Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara urmăreşte cu consecvenţă şi în perioada
2013-2014 educarea spiritului de a fi student european, concretizând-o prin dezvoltarea
tipurilor, numărului şi ariilor de studii pentru mobilităţile outgoing şi incoming, pentru toţi
studenţii, incluzând staful neacademic. Ca urmare, pentru 2013-2014, U.I.S. adoptă un
sistem larg şi reînnnoit de informare argumentată a comunităţii universitare privind oferta
de mobilităţi, cuprinzând:


organizarea sistematică a unor întâlniri de promovare şi prezentare a experienţelor
pozitive, de evidenţiere a valorilor dobândite pe plan personal de către participanţi
din ani anteriori;



ofertarea unui număr mai mare de materiale tipărite şi electronice de prezentare a
universităţilor partenere;



organizarea unor întâlniri cu participanţi incoming (studenţi, cadre didactice, staf
din domeniul activităţilor universitare internaţionale), cu scopul special de
prezentare a universităţii pe care o reprezintă;
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organizarea unor expoziţii de fotografii şi a unor concursuri de fotografii referitoare
la mobilităţile de studii şi plasamente de practică;



în toate ocaziile publice de analiză şi promovare a activităţii din cadrul programelor
LLP, U.I.S. va aprecia public rezultatele pozitive dobândite de participanţii la
mobilităţi, subliniind măsura în care experienţa internaţională a acestora adaugă
valoare şi renume universităţii.
Tinerele cadre didactice vor participa consistent şi ferm la afirmarea universităţii pe

plan internaţional, iar vârsta şi experienţa mai redusă nu sunt impedimente în această
participare. Exigenţele universităţii vor fi sporite, atribuindu-li-se acestora răspunderi mai
mari în implicarea pe plan international.
Internaţionalizarea activităţii U.I.S. este o condiţie vitală pentru generaţia academică
tânără. U.I.S. va acorda priorităţi în evaluare şi va premia dupa caz cadrele didactice tinere
implicate în mobilităţi prin programe europene.
În paralel cu mobilităţile de predare, vor fi aplicate şi stimulate mobilităţile de
training pentru întregul personal, academic şi neacademic. DRII va instrumenta şi acest tip
de mobilităţi pe baza unui sistem de selecţie care să permită accesul nediscriminatoriu, cu
şanse egale, a tuturor candidaţilor eligibili şi interesaţi. Universitatea "Ioan Slavici" din
Timişoara se bazează considerabil pe activităţile de mobilitate pentru a îndeplini obiectivele
de armonizare a sistemului propriu de educaţie cu cel european.
U.I.S. stimulează dezvoltarea proiectelor care pun bazele unor programe de studii în
parteneriat, care construiesc şi implementează tehnologii inovative în educaţia universitară
şi le transferă şi le aplică apoi universităţile partenere.
Universitatea sprijină iniţiativele de candidatură la componenta Leonardo da Vinci
din pachetul LLP, destinată învăţământului vocaţional şi a aplicaţiilor de mobilitate
individuală. U.S.I. se va implica activ în organizarea şi administrarea proiectelor LdV în
derulare, punând accent şi pe diseminarea rezultatelor pe parcursul întregii perioade de
derulare a proiectului.
Vor fi abordate, în cooperare cu echipe universitare din ţările membre ale UE şi din
ţări înconjurătoare, aplicaţii la programe TEMPUS IV, la parteneriate transfrontaliere şi la
alte tipuri de programe din domeniul educaţiei, cercetării, culturii sau vieţii tinerilor.
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6.4. Promovarea burselor de studii şi cercetare în străinătate
U.I.S. este receptivă la oferte de burse şi concursurile de finanţare pentru obţinerea
de fonduri în vederea efectuării unor stagii de studii, cercetare sau documentare în
străinătate.
U.I.S. stimulează în continuare candidaturi la diferite burse de studii în străinătate,
pentru studenţi, cadre didactice, cercetători, solicitând candidaţilor maximă seriozitate pe
toată durata stagiului şi încheierea acestuia conform contractului de acordare a bursei.
Plecarea în stagiu va fi realizată cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a tuturor
regulamentelor interne.

6.5. Deplasări în străinătate
Membrii comunităţii academice U.I.S. realizează un număr apreciabil de deplasări
în străinătate, la manifestări ştiinţifice sau ca invitaţi ai unor universităţi sau instituţii
partenere. Universitatea promovează şi încurajează aceste participări. Susţinerea financiară
are la bază granturi şi proiecte de cercetare de diferite nivele, fonduri personale,
sponsorizări, venituri proprii ale diferitelor structuri din U.I.S. şi ale universităţii în
ansamblul ei.
Conducerea universităţii va continua să sprijine participarea tinerilor asistenţi,
studenţi la manifestări ştiinţifice de renume, ale căror volume de lucrări sunt indexate în
baze de date recunoscute pe plan internaţional, sau care facilitează publicarea lucrărilor
respective în reviste de prestigiu. Conducerea U.I.S. solicită autorilor să depună eforturi
maxime pentru valorificarea acestor oportunităţi. Rezultatele pozitive vor fi resimţite de
autor(i) pe planul carierei profesionale personale şi de universitate în creşterea prestigiului
ei.
Periodic, structurile din universitate (departamente, facultăţi) vor analiza şi evalua
aceste participări în raport cu angajamentele asumate prin granturi, programe naţionale sau
internaţionale de cercetare. Se recomandă accesarea unor manifestări de prestigiu
internaţional, cu sisteme de evaluare şi recenzie a lucrărilor.

6.6. Târguri, expoziţii, work-shopuri, forumuri educaţionale
U.I.S. va analiza oportunitatea unor participări la evenimente din categoria celor
menţionate, în paralel cu demararea unor acţiuni specifice de promovare a imaginii prin
14
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internet şi publicaţii de specialitate (cataloage, reviste, broşuri personalizate, CD-ROM,
casete video, etc). În contextul actualei situaţii fianciare dificile la nivel naţional şi
internaţional, conducerea U.I.S. va decide după caz oportunitatea şi modalităţile de
înscriere a universităţii la manifestările respective.

7. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND BIBLIOTECA ŞI ACTIVITATEA
DE DOCUMENTARE
Satisfacerea necesităţilor de informare şi documentare ale utilizatorilor
Bibliotecii U.I.S. este principalul deziderat al colectivului acesteia, toate acţiunile din
cadrul Bibliotecii fiind desfăşurate în acest scop. În cursul acestui an, se va dezvolta baza
de informare precum şi va creşte performanţele Bibliotecii. Astfel se va avea în vedere:


Creşterea continuă a performanţelor infrastructurii de documentare pentru
învăţământ şi cercetare;



Modernizarea structurilor şi a echipamentelor pentru transferul de informaţii şi de
documente;



Crearea premizelor pentru implementarea unor servicii noi şi mai rapide.

7.1. Continuarea procesul de informatizare a activităţii Bibliotecii reprezentând o
componentă importantă a procesului de modernizare, stabilindu-se următoarele etape:


dezvoltarea şi completarea continuă a bazei de date proprii a Bibliotecii, accesibilă
prin catalogul on-line, prin completarea conversiei retrospective şi a noilor colecţii
introduse (periodice, standarde);



continuarea implementării unor noi funcţii ale modulelor Circulaţie şi achiziţie la
biblioteca.

7.2. La fel de importantă este asigurarea condiţiilor pentru schimbul de date naţional şi
internaţional, în vederea:
- partajării resurselor informaţionale;
- participării la catalogarea partajată a documentelor.
În acest sens, infrastructura IT a noii clădiri va fi reactualizată pentru:


asigurarea securităţii bazelor de date;



susţinerea volumului crescând de informaţii on-line;



asigurarea vitezei de acces corespunzătoare, din intreaga reţea Intranet a U.I.S.
15
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7.3. Îmbogăţirea fondului documentar este un deziderat permanent.


Se va avea în vedere creşterea cantitativă a achiziţiei:



fondului de carte şi de publicaţii periodice (tipărite şi on-line);



a bazelor de date full-text plătite de pe Internet.



creşterea fondului documentar se va face şi prin:



identificarea unor noi parteneri de schimb interbibliotecar,



investigarea resurselor de informaţii gratuite de pe Internet.



Se va pune accent pe continua dezvoltare a ofertei de material bibliografic din
cadrul bibliotecii virtuale (consultarea on-line a publicaţiilor universităţii: Anuare,
Buletine informative, cursuri on-line, rapoarte de cercetare, etc.)



Pentru eficientizarea utilizării resurselor financiare, se vor face demersuri pentru
achiziţionarea accesului la baze de date prin abonarea în cadrul Consorţiilor de
biblioteci.



Ţinând cont de resursele financiare limitate ale universităţii, se impun:



O corelare mai bună a solicitărilor de achiziţii de la facultăţi,



Introducerea în circulaţie a publicaţiilor obţinute la catedre/departamente din diverse
surse de finanţare.

7.4. Se va urmări, în continuare, atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori, prin:


introducerea şi dezvoltarea unor servicii noi:

- posibilitatea solicitării de fotocopiere directă, prin programul de bibliotecă;
- punerea la dispoziţie on-line, în reţeaua Intranet a universităţii şi prin acces al utilizatorilor
înregistraţi (cu parolă sau pe bază de IP) de la alte locaţii, a resurselor pe suport electronic
din Bibliotecă.


creşterea în continuare a numărului de posturi de accesare a resurselor electronice;



asigurarea posibilităţii desfăşurării unor activităţi complementare celei de
documentare: redactarea proiectelor şi a diferitelor lucrări precum şi tipărirea lor;



instruirea sistematică a utilizatorilor Bibliotecii în vederea căutării eficiente a
informaţiilor în baze de date electronice on-line şi de pe CD-ROM.
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8.

PLANUL

OPERAŢIONAL

PRIVIND

INFORMATIZAREA

ŞI

COMUNICAŢIILE
8.1. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei si a electronicii aplicate a condus la un salt calitativ
şi cantitativ impresionant în privinţa posibilităţilor de comunicare şi informare. Este în curs
de implementare un proiect POS-CCE.
8.2. În perioada 2014 - 2015 se va avea în vedere menţinerea nivelului de performanţă al
sistemului informatic prin upgradare hardware şi software.
8.3. Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara a promovat încă de la începutul dezvoltării
Internetului în România, introducerea acestui mijloc de comunicare şi documentare în
majoritatea domeniilor din activitatea didactică şi de cercetare.
8.4. Se impune continuarea dezvoltării reţelelor de calculatoare în interiorul universităţii,
printr-un program coerent, care să creeze condiţii pentru introducerea unor aplicaţii mai
complexe destinate comunicării interne. Pot fi evidenţiate următoarele activităţi:
• dezvoltarea infrastructurii pentru comunicaţii prin calculator;
• utilizarea reţelelor de calculatoare în procesul didactic;
• utilizarea reţelelor de calculatoare în cercetarea ştiinţifică;
• utilizarea reţelelor de calculatoare în activitatea de decizie, de conducere şi în cea
administrativă.
8.5. În anul 2014 au fost realizate următoarele obiective:
• s-a continuat modernizarea infrastructurii educaţionale prin dotarea sălilor de curs din
universitate, cu echipamente în vederea creşterii calităţii actului educaţional.
• s-a continuat reorganizarea serviciilor de poştă electronică din universitate prin
standardizarea serverelor, adreselor de e-mail a utilizatorilor şi adreselor de grup, asigurând
accesul la serviciile de poştă electronică pentru toate categoriile de utilizatori din U.I.S.:
cadre didactice, studenţi, personal auxiliar didactic, personal administrativ şi serviciile
funcţionale;
• implementarea unui sistem de monitorizare şi back-up al datelor din cadrul administraţiei
centrale.
8.6. Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, principalele obiective pentru anul
universitar 2013-2014 sunt:
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• continuarea şi dezvoltarea interconectării subunităţilor şi serviciilor din universitate prin
linii de comunicaţie proprii: fibră optică, comunicaţii radio, laser sau prin linii telefonice
închiriate;
• dezvoltarea reţelei internet a U.I.S. pe infrastructură de fibră optică;
• îmbunătăţirea interconectării în reţea a catedrelor, departamentelor şi serviciilor din
universitate, astfel încât întreg personalul şi toţi studenţii să aibă acces la reţeaua de
calculatoare;
• continuarea achiziţiei de echipamente si tehnică de calcul de înaltă performanţă.
8.7. Realizările actuale în utilizarea reţelei de calculatoare în procesul didactic trebuie
extinse în următoarele direcţii:
• finalizarea unor pagini Web proprii ale departamentelor/catedrelor şi chiar disciplinelor,
care să ofere atât resurse locale, cât şi legături spre alte resurse;
• generalizarea poştei electronice ca mijloc de comunicare preferenţial în interiorul
universităţii atât între cadrele didactice şi studenţi cât şi cu celelalte categorii de personal;
• utilizarea resurselor de informare online în procesul didactic;
• dezvoltarea si modernizarea infrastructurii informatice a bibliotecii U.I.S..
În cercetarea ştiinţifică se vor avea în vedere:
• actualizarea paginii Web a universităţii în limbi de circulaţie internaţională (preferabil
engleza) cu prezentarea realizărilor proprii, şi a ofertei de publicaţii on-line (acolo unde
reglementările legale permit);
• utilizarea intensivă a Internet-ului pentru obţinerea de documentaţie ştiinţifică şi tehnică;
• organizarea şi întreţinerea în departamente/catedre a unor resurse documentare pe suport
electronic, care să reducă traficul în reţea şi timpul consumat pentru documentare.
8.8. Dezvoltări deosebite se impun în utilizarea reţelelor de calculatoare în activitatea
managerială şi administrativă:
• utilizarea în exploatare curentă a tuturor facilităţilor oferite de aplicaţia Sistem Integrat de
Contabilitate Bugetară. În anul 2014 - 2015 se va continua dezvoltarea aplicaţiei cu noi
funcţiuni, cu performanţe tehnice sporite;
• se impune continuarea dezvoltării Sistemului informatic de gestiune a şcolarităţii şi a
obligaţiilor financiare ale studenţilor, menţinerea permanentă a avizierului electronic
privind informaţii utile pentru studenţi (programare examene, note, situaţii şi anunţuri
diverse, etc.) ;
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• utilizarea poştei electronice ca mijloc eficient de comunicare între unităţile administrative;
• prezentarea prin infochioscuri şi prin paginile Web ale universităţii a principalelor
hotărâri, manifestări, evenimente din universitate de interes public, astfel încât să se asigure
o diseminare rapidă a acestora în rândul cadrelor didactice, studenţilor şi celorlalte categorii
de personal.
• implementarea şi utilizarea în exploatare curentă a aplicaţiei RMU (Registrul Matricol
Unic).

9. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Activitatea managerială în U.I.S., se va baza şi în perioada următoare pe consolidarea
componentei academice şi a celei administrative, ceea ce va permite modernizarea gestiunii
universităţii astfel încât acesta să îşi îndeplinească misiunea şi să facă faţă evoluţiilor
impuse de societate.
Conducerea academică are misiunea de a elabora, evalua şi adopta politicile şi strategiile
de dezvoltare ale instituţiei şi de a stabili şi urmări obiectivele specifice ce derivă din
acesta.
Administraţia universitară are rolul de a aplica politicile adoptate. Va fi optimizată relaţia
dintre sfera academică şi cea administrativă, în care scop sunt necesare:
- perfecţionarea sistemului şi capacităţilor de conducere şi de administrare;
- găsirea celor mai eficiente soluţii pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor
administrative;
- gestionarea resurselor existente şi atragerea de noi fonduri;
- gestionarea personalului şi administrarea patrimoniului universităţii.

9.1. PLANUL OPERAŢIONAL CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE
9.1.1. Prin structurile de conducere academică, universitatea va sprijini atât păstrarea şi
perfecţionarea personalului academic existent cât şi atragerea în universitate a tinerilor cu
aptitudini didactice şi de cercetare validate şi pregătire profesională de cea mai bună
calitate, prin crearea unui climat în care oamenii să se poată dezvolta la capacitatea
maximă, fiind prevăzute şi mijloacele de recunoaştere şi recompensare a activităţii
desfăşurate.
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Se va urmări atragerea tinerilor absolvenţi, cu pregătire profesională de cel mai înalt
nivel, spre cariera universitară, prin scoaterea la concurs şi ocuparea posturilor didactice
vacante.
Universitatea a obţinut începând cu anul 2010 finanţare nerambursabilă în cadrul
Programului Operaţional Sectorial: Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru
următoarele proiecte şi granturi:
"Împreună spre sucses prin obtinerea unei calificari relecante nevoilor actuale" proiect grant
ID 83035, Contract POSDRU/108/2.3/G/83035;
”Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate
şi

interactivitate” proiect

grant

ID

82583,

Contract

POSDRU/109/2.1/G/82583.

În anul 2013 - 2014, U.I.S. va reînnoi documentaţia necesară pentru continuarea
obţinerii de finanţare în cadrul acestor proiecte şi granturi.
U.I.S. va acorda o atenţie deosebită asigurării unei structuri de personal, pe vârste şi funcţii
didactice, care să corespundă standardelor interne ale universităţii, standardelor naţionale de
acreditare şi standardelor europene în domeniu.
Din datele prezentate în anexă, rezultă preocuparea permanentă a U.I.S. pentru
atragerea tinerilor absolvenţi; astfel, în ultimii ani, numărul personalului didactic sub 35 de
ani s-a menţinut continuu la un nivel ridicat.
9.1.2. Perfecţionarea continuă a sistemului de promovare a cadrelor didactice, bazată pe
calitate şi performanţă, este în continuare, un obiectiv principal, astfel încât într-un viitor
foarte apropiat să se realizeze alinierea deplină la standardele din spaţiul european al
învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice. În acest context, Senatul universităţii a
reanalizat şi adoptat în anul 2012, noile “Criterii de evaluare a personalului academic din
U.I.S.”, în acord cu criteriile de performanţă didactică şi ştiinţifică recunoscute actualmente
la nivel mondial, european şi naţional.
Sunt aprobate de Senatul U.I.S. şi operaţionale:
• Criteriile de acordare a statutului de profesor consultant în U.I.S.;
• Criteriile de acordare a prelungirii de activitate peste limita de vârstă de 65 de ani, pentru
profesorii şi conferenţiarii universitari din U.I.S.;
O preocupare permanentă este şi perfecţionarea personalului auxiliar didactic şi nedidactic.
Începând cu anul 2012 au fost întocmite noi fişe de evaluare a performanţelor individuale
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care conţin criterii de evaluare, atât pentru funcţiile de execuţie cât şi pentru cele de
conducere.
9.1.3. Universitatea trebuie să ia în considerare în perioada imediat următoare că
schimbările şi dezvoltările semnificative produse prin impactul noilor tehnologii
educaţionale şi a modernizării procesului de învăţământ, pot avea consecinţe în privinţa
structurii de personal. Cu certitudine, va apărea, ca cerinţă imperativă, necesitatea
reorientării personalului spre sectoarele aflate în dezvoltare.
9.1.4. În vederea încadrării cheltuielilor de personal în bugetul aprobat de Preşedintele
Fundaţiei “Ioan Slavici” pentru anul universitar 2014/2015, pe baza indicatorilor de calitate,
Senatul a luat o serie de măsuri care să asigure:
• Reducerea posturilor didactice vacante la departamentele independente care au avut
cheltuieli mai mari decât fondurile alocate, sau realizate din venituri proprii. Această
reducere s-a realizat după o analiză temeinică şi riguroasă a numărului de studenţi din
formaţiile de studiu, a disciplinelor care se desfăşoară cu un număr mic de studenţi şi a
dimensionării seriilor de predare.
• Numărul total de posturi din U.I.S. a scăzut semnificativ faţă de anul universitar
2010/2011, fiind redus în special numărul de posturi vacante în vederea utilizării în condiţii
optimale a resurselor financiare alocate cheltuielilor de personal din totalul veniturilor
proprii ale universităţii.
Încă din anul 2012 s-a trecut la aplicarea noilor reglementări privind salarizarea
personalului din învăţământ. Diferenţierea salariilor bazată pe criterii de performanţă
profesională va constitui un obiectiv major şi prioritar în politica privind resursele umane,
în anul 2014 - 2015.
9.1.5. Pentru realizarea obiectivelor referitoare la resursele umane, sunt avute în vedere
următoarele acţiuni:
• Analizarea şi adoptarea unei structuri optime a posturilor didactice şi din administraţie, în
concordanţă cu cerinţele, priorităţile şi obiectivele finanţării centrate pe student;
• Promovarea unei politici de formare şi perfecţionare care să permită mobilitatea internă şi
reorientarea personalului spre alte domenii de activitate, în cazul restructurării sau
desfiinţării de posturi;
• Evaluarea calităţii activităţii desfăşurate de personalul U.I.S. şi salarizarea în acord cu
aceasta.
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9.2. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND GESTIONAREA BAZEI MATERIALE
Gestionarea bazei materiale a Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara se referă la
structura patrimonială existentă în anul 2014 (la reabilitarea structurală şi funcţională a
clădirilor, la repararea şi întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor) şi la investiţiile pentru
realizarea unor noi spaţii de învăţământ, documentare, activităţi practice de cercetare
ştiinţifică şi transfer tehnologic.
9.2.1. Planul de investiţii pentru realizarea unor noi spaţii de învăţământ,
documentare, cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, practică, activităţi sportive,
cazare şi masă.
Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara, îşi propune în anul 2014 - 2015 (în
conformitate cu Planul strategic pe perioada 2012-2016) dezvoltarea bazei materiale a
Universităţii „IOAN SLAVICI”, concretizată prin modernizare unor clădiri în proprietate,
adecvate desfăşurări proceselor didactice, dar şi a unor activităţi complementare:
1) Clădirea principală

- aflată pe Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144, sediul

Fundaţiei - Universitatea „IOAN SLAVICI”.
2) Centrul social şi de învăţământ „Mara” ( Timişoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15).
3) Centrul social şi de învăţământ „Moara cu Noroc” (Timişoara, str. Lirei, nr. 4).
4) Centru pentru tineret Moara cu Noroc (Arad, str. M. Scaveola 10 A)
Investiţii noi:
5) Parcul Industrial Cenei, (destinat în special efectuării practicii studenţilor) – sunt în curs
de implementare două proiecte de tip APDRP, Măsura 312 „Sprijin peentru crearea şi
dezvoltarea de microîntreprinderi” cu finanţare europeană 70% – pentru edificarea a 2
fabrici – pilot: una de mobilier, feronerie şi alte dotări pentru unităţi cu specific didactic şi
hotelier (cu finanţarea deja aprobată), şi cea de a doua pentru o fabrica pilot pentru
producerea peleţilor şi bricheţilor.
Prin darea în folosinţă a celor trei centre „Mara” şi „Moara cu Noroc” s-a rezolvat şi
problema cazării pentru toţi studenţii solicitanţi ai Universităţi „Ioan Slavici”. De
asemenea, în măsura posibilităţilor, spaţiile sunt închiriate şi altor studenţi de la alte
facultăţii.
La lista clădirilor proprii Universităţii, se pot adăuga şi alte spaţii aflate în folosinţă
pentru activităţi didactice speciale sau extraşcolare. Astfel, curent se folosesc baze sportive,
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laboratoare, spaţii de producţie, etc., cu drept de utilizare stabilite prin contracte de
închiriere sau parteneriate întocmite de comun acord cu alte instituţii.

Investiţii în derulare
Centrul de practică şi recreere din Cenei, care va include şi baza sportivă a
Universităţii - proiectul este în momentul de faţă finalizat, s-a obţinut certificatul de
urbanism, asigurându-se finanţarea parţială (85%) în cadrul Măsurii 313 APDRP.
Centrul pentru tineret amplasat în Timişoara, str. Ştefan cel Mare clădire care se va
ridica pe terenul deja al Fundaţiei “Ioan Slavici” din Timişoara, pentru care s-a obţinut
certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie este în prezent este în curs de execuţie.
Pentru reducerea costurilor cu locaţiile proprii, Fundaţia “Ioan Slavici” din
Timişoara, are angajat personal propriu pentru edificare şi întreţinere a clădirilor.

Aprobat de Senatul UIS în data de 01.10.2014
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