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BULETIN INFORMATIV 
privind informațiile de interes public pe anul 2018 

 

1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Universității 

Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași 
- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Documente de înființare și de modificare a statutului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

- Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

-  Planul strategic al UniversitățiiTehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru 2016-2020 

-  Regulamentul intern al UniversitățiiTehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

- Funcționarea structurilor și funcțiilor de conducere 

 

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de 

funcționare 
- Organigrama  TUIASI              http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Organigrama_2017.PDF 

Organigrama Senatului http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/organigrama-

senatului 

- Regulamentul intern al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Regulament_intern1.pdf 

-  Regulamentul de organizare și funcționare a  Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași: 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/ROF_2016.pdf 

- Regulamentul de organizare și funcționare a  Consiliului de Administratie aUniversității 

Tehnice Gheorghe Asachi din Iași: 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/REG.02_ROF_Consiliul_de_Administratie_E1R1_.PDF 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului legislatura 2016-2020: 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/regulamentul-senatului 

- Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

http://www.calitate.tuiasi.ro/ 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției General Administrative: 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/ROF_DGA_TUIASI_rev03_dec_2014.pdf 

- Program de funcționare personal tehnic administrativ;  Luni-Vineri - 7.30-15.30 
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- Program cu publicul de funcționare a Biroului Eliberări Acte de Studii:  Luni-Vineri - 11.00-13.30 

- Program de funcționare al Compartimentului de Informare Publică: Marți  - orele 10.00-11.30 

Joi - orele 09.00-10.30 

- Programul de funcționare al facultăților: Luni-Vineri – Administrativ 7.30-15.30, Activitate Didactică 

8.00-20.00, Sâmbătă-Duminică – conform orarelor afișate 

- Program de audiențe:  afișat la avizierele din universitate. 

 

3. Conducerea Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași 

- Conducerea universității: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/conducerea-universitatii 

- Consiliul de Administrație: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-administratie 

- Senatul Universității: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii 
- Compartimentul de Informare Publică: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/informare-publica 

 

4. Coordonate de contact a structurilor Universității 
- Rectorat: Adresa poștală: Bulevard Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67, corp T, et. 1, camera B107, cod 

postal 700050, Tel: +40 232 278 683; +40 232 278 680, Fax: +40 232 211 667 

- Prorectorate: http://www.tuiasi.ro/rectorat/prorectorate 

- SenatulUniversității: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii 

- Facultăți: http://www.tuiasi.ro/facultati 

 

5. Surse financiare, buget și bilanț contabil  
-  Actul adiţional la Contractul instituţional renegociat pe anul 2014, nr. 22/009/16.12.2014 şi Contractul 

complementarrenegociatpeanul 2014, nr. 20982/04.12.2014. 

-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 consolidat final. 

-  Bilanț încheiat la 31.12.2014. 

-  Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2014 

-  Programul anual estimativ al achiziţiilor publice nr. 22210/19.12.2014 – etapaIX :Raportul valorilor 

achiziţiilor privind tipul de achiziţie, Raportul   de finanţare, Raportul valorilor achiziţiilor privind 

entitatea. 

 

6. Programe și strategii proprii 
Programele și strategiile proprii sunt prevazute în Planul Stategic 2016-2019:  

Planul strategic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru 2016-2019 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf 

 

 

7. Lista documentelor de interes public 
Universitatea Tehnică“Gheorghe Asachi”dinIași comunică anumite informații, din oficiu, care pot  fi 

consultate pe site-ul universității la adresa: www.tuiasi.ro. 

- Carta Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”din Iași 

- Planul Stategic al universității 

- Raportul privind starea Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”din Iași pe anul 2017 

- Informații privind alegerile academice 

- Regulamentele, metodologiile, instrucțiunile de lucru, rapoartele și procedurile aprobate de Senat 
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- Informații cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante didactice și 

nedidactice, precum și promovări în structuri administrative 

 

8. Lista categoriilor de documente produse și gestionate potrivit legii 
Documentele produse și/ sau gestionate de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași potrivit legii: 

- Decizii, hotărâri, ordine; 

- Regulamente, metodologii, rapoarte și proceduri; 

- Lucrările Senatului, ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Facultăților (alegeri, 

corespondență, procese verbale de ședință, etc.) 

- Planuri de învățământ, programe analitice, state de funcțiuni; 

- Lucrări privind autorizarea provizorie/ acreditatea, autoevaluarea; 

- Lucrările privind activitatea de cercetare științifică; 

- Documente legate de admitere (dosare concurs, rezultate admitere) și de activitatea școlară 

(structură an universitar, planificări examene, orare); 

- Documente legate de activitatea studenților (cataloage de examene, registre matricole, 

centralizatoare note examene, lucrări de diplomă, etc.); 

- Decizii, dipoziții, procese verbale gestionate de conpartimentele universății și facultăți. 

 

9. Modalități de contestare a deciziei instituției în sitiuația în care persoana se 

consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 

public solicitate:  
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, 

poate depune reclamaţie administrativă prevăzute de art. 32 din H.G. 123/2002 în termen de 30 de zile 

calendaristice de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul instituţiei publice 

pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 şi ale H.G. 123/2002, la instanţa de contencios administrativ 

competentă. 
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