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Procedurǎ internǎ de comunicare a deciziilor 

 

 

 

A. Legislaţie suport: 
1. Legea învǎtǎmântului 84/1995 

2. Legea 128/1997, privind statutul personalului didactic 

3. Carta Universitǎţii Babeş-Bolyai 

4. Reglementarile interne ale Universitatii constand in: Hotǎrârile Senatului, deciziile 

Consiliului de Administratie, rezoluţiile Colegiului Senatului şi dispoziţiile Rectorului. 

 

B. Date de intrare, conţinut şi furnizori de date: 

�r. 

Crt. 

Document Continut Furnizor 

 Act individual  

 

 

 

Solutionari cereri din partea 

facultatilor, catedrelor, 

personalului si studentilor 

Solutionari memorii petitii si 

contestatii potrivit 

competentelor 

Rector si prorector dupa 

competente 

Colegiul Senatului 

 Acte cu caracter general, 

aplicabile unei catedre, 

facultati sau la nivelul 

intregii universitati 

Stabilire si implementare de 

proiecte si strategii 

Documente cu caracter 

administrativ si financiar 

Consiliul de Administratie 

 Reglementari Norme cu aplicare interna la 

nivelul intregii universitati 

Aprobari concursuri 

didactice 

Senatul 

 

Colegiul Senatului 

 

C. Etapele procesului: 
1. La nivelul structurilor de conducere ale Universitǎţii Babeş-Bolyai se desfǎşoarǎ o 

amplǎ activitate de reglementare internǎ realizatǎ în baza şi pentru concretizarea 

autonomiei universitare reflectatà în hotǎrâri, decizii, rezoluţii şi dispoziţii ale 

Senatului, ale Consiliului de Administraţie, ale Colegiului Senatului şi respectiv ale 

Rectorului. 

2. Actele cotinand deciziile adoptate la nivelul structurilor de conducere circulă si se 

comunica in mod diferit, in functie de natura actului 

3. Actele cu caracter individual care se aplica in privinta unei persoanese comunica 

facultatii din care aceasta face parte in atentia secretariatului facultatii, dupa care 
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aceasta din urma se ingrijeste de comunicare actului catre catedra. Secretariatul 

catedrei asigura comunicare actului, in principiu sub luare de semnatura. In mod 

exceptional atunci cand legislatia impune o maniera de comunicare particulara (de 

exemplu raspunsul la cereri privind informatiile publice, raspunsuri la contestatii, 

etc) se va aplica procedura special prevazuta de lege (de ex. Scrisorile cu confirmare 

de primire, recomandate). Daca un act cu character individual are incidenta asupra 

functionarii unei entitati din cadrul universitatii, la solicitare conducatorului entitatii 

(department, catedra, department, institute, centru) se elibereaza un extras din 

hotararea organului de conducere din grija secretariatului general si al cancelarului 

general, cu viza oficiului juridic. 

4. Actele cu character normativ si orice informatie sau hotarare avand aplicabilitate 

generala la nivelul intregii universitati se comunica in principal prin intermediul 

buletinului informative al universitatii. Buletinul Informativ este conceput prin grija 

mai multor persoane din cadrul rectoratului si este editat in circa 400 de exemplare, 

in principiu saptamanal, in preajma intrunirilor Consiliului de Administratie si 

Senatului Universitatii. UBB info se comunica decanilor, prodecanilor, cancelarilor 

facultatilor, tuturor catedrelor, centrelor si institutelor, precum si organizatiilor 

studentesti, precum si organizatiilor studentesti in aceeasi zi in care buletinul este 

publicat, prin grija serviciului Registratura din cadrul Rectoratului Universitatii. 

Proiectele şi documentele aflate în faza pregǎtitoare adoptǎrii lor vor fi publicate în 

Buletinul Informativ al Universitǎţii 

5. Trimestrial este editat si comunicat potrivit acelorasi reguli, un Monitor al 

Universitatii, continand selectii de reglementari interne si alte acte normative cu 

incidenta asupra activitatii univesritare in forma actualizata.. 

 
 


