Capitolul 1. Transparenţă şi corectitudine academică
Lista documentelor solicitate
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Documente şi informaţii solicitate
Persoana abilitată cu rezolvarea cererilor de
informație publică în conformitate cu
Legea 544/2001
Lista cu informațiile publice din oficiu ale
fiecărei universități
Contractul colectiv de muncă

Forma în care sunt făcute publice de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
http://www.uem.ro/index.php?id=10

http://www.uem.ro/index.php?id=65

http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Legislatie/CONTRACT_COLECTIV_DE_MUNC
A.pdf
Regulamentul de ordine interioară
http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/2_ROF_UEM_si_structuri_subordonate
/2.1_ROF_ordine_interioara/R1-Regulament_ordine_interioara_Ed.2_rev._1.pdf
Carta Universitară
http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/2_ROF_UEM_si_structuri_subordonate
/2.2_Carta_Universitatii/Carta_UEMR_Editia3_Rev_0.pdf
Codul de Etică și deontologie universitară
http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/2_ROF_UEM_si_structuri_subordonate
/2.3_Cod_de_etica/R2.1_Cod_etica_UEMR_Ed.2_rev.0.pdf
Regulamentele de alegeri pentru structurile şi http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/2_ROF_UEM_si_structuri_subordonate
funcţiile de conducere (cadre
/2.4_Regulamente_alegeri/Metodologie_alegeri_Ed._3_Rev._1.pdf
didactice şi studenţi)
şi
http://www.uem.ro/fileadmin/Liga/Regulament_alegeri.pdf
Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor la http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/5_Regulamente_privind_activitatea_stu
nivel de universitate
dentilor/Codul_universitar_drepturi_obligatii_student_2012.pdf
Regulamentul privind activitatea
http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/5_Regulamente_privind_activitatea_stu
profesională a studenţilor
dentilor/R09_Regulament_activitate_profesionala_studenti_Ed2Rev2.pdf
Actele care reglementează soluționarea
http://www.uem.ro/index.php?id=1095 şi http://www.uem.ro/index.php?id=1094
sesizărilor privind neregulile din Universitate
Regulamentul de desfășurare a examenelor
http://www.uem.ro/index.php?id=712&L=0%25252522
de admitere, licență, disertație, doctorat
Rapoartele de activitate pentru anii 2012http://www.uem.ro/index.php?id=1241&L=0%25252522
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13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

2014
Planurile strategice/operaţionale pentru anii
2012-2014
Bugetele de venituri și cheltuieli ale
universității pentru anii 2012-2015
(împreună cu procesele verbale ale ședințelor
organismului care a aprobat bugetele
respective)
Organigrama (didactică şi tehnicoadministrativă)
Statele de funcții pentru anul universitar
2014/2015
Rezultatele ultimei evaluări pentru anul
universitar 2014-2015 a
cursurilor/profesorilor efectuată de către
student – este capitol în cadrul Raportului
CEAC
Raportul privind respectarea prevederilor
Codului Drepturilor Studenţilor pentru anii
universitari 2013-2014 şi 2014-2015
Raportul anual de activitate al Comisiei de
Etică pentru perioada 2012-2014, precum și
componența comisiei respective
Numărul studenților înscriși și numărul
absolvenților din ultimii patru ani la
doctorat, respectiv studii postuniversitare

Lista achiziţiilor din anii 2012-2015 cu
valoare mai mare de 10.000 de euro (fără

http://www.uem.ro/index.php?id=1240&L=0%25252522
http://www.uem.ro/index.php?id=1243&L=0%25252522
http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
Procesele verbale ale ședințelor organismului care a aprobat bugetele respective nu sunt
publicate pe pagina Web a universitaţii.
http://uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Conducere/Organigrama_20.10.2016.jpg
Au fost puse la dispoziția evaluatorilor SAR toate statele de funcții solicitate.
http://www.uem.ro/index.php?id=758

http://www.uem.ro/index.php?id=1244&L=0%25252522

http://www.uem.ro/index.php?id=757
Listele de doctoranzi înscriși și a celor care au absolvit se regăsesc pentru fiecare
coordonator de doctorat la:
http://uem.ro/index.php?id=579
http://uem.ro/index.php?id=578
http://uem.ro/index.php?id=580
http://uem.ro/index.php?id=581
http://uem.ro/index.php?id=582
http://uem.ro/index.php?id=182
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TVA), cu indicarea sursei de finanțare şi a
firmei contractante
22.

23.

24.

25.

26.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de
conflict de interese pentru personalul cu
funcţii de conducere pentru perioada 20122014 (Rector, Prorectori, Preşedintele
Senatului, Decani, Directori de
Departamente, Directorul CSUD, Directorul
General
Administrativ şi şefii tuturor structurilor din
universitate)
Lista sancțiunilor din ultimii doi ani pe
probleme de etică (plagiat, discriminare,
hărțuire sexuală etc.), cu precizarea
organului care a emis sancțiunea și a faptei
incriminate, precum și a cazurilor în care s-a
aplicat Legea 571/2004
Lista proceselor cu angajații, studenții sau
terțe părți pierdute de universitate,
precum şi cazurile în care s-a dispus
urmărirea penală sau trimiterea în judecată
de
către Parchet, cu indicarea cazurilor în care
rechizitoriul a fost înaintat de către DNA,
în ultimii 3 ani
Lista completă a granturilor/proiectelor
câştigate de Universitate în ultimii 3 ani, cu
indicarea titlului grantului, a codului de
referinţă, numele finanţatorului sau al
programului şi valoarea alocată universităţii
Lista de brevete/invenții internaționale şi

Au fost puse la dispoziția evaluatorilor SAR documentele aferente procedurilor aplicate
pentru contractele de achiziții publice de lucrări, precum și copia Planurilor anuale de
achiziții publice.
http://www.uem.ro/index.php?id=65

http://www.uem.ro/index.php?id=757

Cu ocazia vizitei la faţa locului, consilierul juridic al UEMR a avut o întâlnire cu echipa de
evaluatori SAR. S-au discutat toate cazurile apărute în UEMR.

http://uem.ro/index.php?id=722
http://uem.ro/index.php?id=723
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27.

28.

lucrări publicate în reviste cotate ISI din
anul precedent (2014)
Numărul posturilor didactice vacante scoase
la concurs, lista candidaţilor înscrişi şi
lista celor admiși în ultimii 3 ani
Lista angajaților universității care au depus
declarații pe proprie răspundere,
conform legii, cu numerele de înregistrare
aferente, privind colaborarea cu
Securitatea sub formă de poliţie politică

http://www.uem.ro/index.php?id=866

RECTOR
Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț Bichescu
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