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RAPORTUL DECANULUI PRIVIND STAREA 

FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI ARTE PE ANUL 2017 

 

 

I. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII ȘI A PERSONALULUI DIDACTIC  
 

Pe parcursul anului 2017 numărul programelor de studii la nivel de licență nu a crescut, 

rămânând la patru (Știința mediului; Cinematografie, Fotografie, Media; Relații internaționale 

și studii europene; Drept), lângă acestea funcționând și patru programe master (Diplomație și 

studii interculturale, Studii de film, Protecția și monitorizarea mediului respectiv European and 

International Business Law). Masterul de Diplomație și studii interculturale este acreditată în 

România și funcționează ca master internaționalizat, în strânsă colaborare cu Budapest 

Business University. Aceeași lucru se poate spune și despre masterul Studii de film, care este 

un program de master internaționalizat (în parteneriat cu Eötvös Loránd University, Budapest) 

acreditat în România. Un al treilea master, Protecția și monitorizarea mediului este acreditată 

în România și funcționează tot ca master internaționalizat în colaborare cu University of Szeged 

și Eötvös Loránd University, Budapest (Ungaria). Al patrulea master, European and 

International Business Law, este un program acreditat în Ungaria de către Universitatea din 

Debrecen, care funcționează în Cluj-Napoca, limba de predare fiind cea engleză. În cadrul 

acestui program Facultatea de Științe și Arte este implicat pe de o parte prin asigurarea 

infrastructurii și logisticii necesare, iar pe de altă parte prin implicarea cadrelor didactice din 

cadrul Departamentului de Studii Juridice ale facultății.  

La nivelele de licență și master în anul universitar 2017-2018 studiază 247 de studenți 

(programe de licență: ȘM - 29, CFM - 66, RISE - 37, D - 66; programe de master DSI - 15, SF 

– 12, PMM - 18). În aceste cifre nu sunt incluși studenții înscriși la continuare de studii și cei 

de la masterul derulat în parteneriat cu Universitatea din Debrecen, în număr de 5 persoane.  

Efectivul de studenți școlarizați în anul universitar 2017-2018 arată o anumită stagnare, 

o ușoară descreștere se observă la specializarea Drept (cca. 8%). Numărul total de studenți este 

totuși constant, fiind echilibrat de faptul că la programul de studiu PMM a fost școlarizată o 

nouă promoție.  

În Ianuarie 2017 și-a început activitatea cursul de formare profesională maestru sunet 

(Cod COR 343505), curs acreditat, cu 26 cursanți. 

Procesul educațional și de cercetare este asigurat de un număr total de 36 de cadre 

didactice titulare cu norma de bază la această instituție, cu un profesor mai mult ca în anul 

precedent, 19 cadre didactice asociate și 15 cadre didactice angajați la plata cu ora, respectiv 

22 cadre didactice provenite din instituții partenere din Ungaria. Numărul cadrelor care nu au 

norma de baza la Universitatea Sapientia a crescut în urma acreditării noului program de 

master. Numărul cadrelor didactice pe departamente se poate observa din tabelul de mai jos: 

Cadre didactice 

Departament  

Plata cu ora  Asociați  Străini  

(universități partenere 

din Ungaria)  

Norma de bază  

CFM  3 3 9 8 

Drept  4 2 4 9 

RISE  2 8 5 11 

ȘtM  6 6 4 8 

TOTAL  15 19 22 36 

 56  
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Din punct de vedere structural, organizarea Facultății de Științe și Arte pe departamente 

a rămas neschimbat: Departamentul de Știința Mediului, Departamentul Media, Departamentul 

de Științe Juridice și Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene.  

Activitatea didactică din cadrul acestor departamente este facilitată de trei laboranți (un 

laborant la știința mediului, respectiv doi laboranți la cinematografie, fotografie, media), un 

coordonator de producție de filme și emisiuni TV, 2 bibliotecari, respectiv un personal 

administrativ totalizând 9 persoane cu normă întreagă (secretar șef facultate, 2 secretare pe cele 

patru departamente, responsabil relații internaționale, responsabil PR, 2 responsabili financiar). 

La nivel de facultate vârsta medie a angajaților (cadre didactice și personalul administrativ) 

este cuprinsă între 42-44 ani, iar dintre cei 36 de cadre didactice titulare cu norma de bază la 

această instituție, 34 posedă titlul de doctor. Așadar, față de anul anterior – când 33 de cadre 

titulare cu normă de bază dețineau titlul de doctor – numărul acestora a crescut cu încă un cadru 

didactic.  

Din totalul celor 36 de cadre didactice titulare cu norma de bază 4 dețin gradul didactic 

de profesor universitar, 9 conferențiari, 20 sunt lectori universitari, și 3 asistenți.  

 

Departamentul Media  

 

În anul 2017 din totalul de 36 de cadre didactice titularizate în învățământul superior 8 

au fost cei care activează cu norma de bază la Departamentul Media (1 profesor, 2 conferențiari, 

4 lectori, 1 asistent). În afara cadrelor didactice titularizate în învățământul superior activează 

în cadrul programului mai mulți specialiști apreciați în domeniul cinematografiei și a creației 

artistice care contribuie semnificativ la succesul programului de studiu și la un înalt grad de 

profesionalism în ceea ce privește calitatea activității didactice care vizează pregătirea 

studenților pentru munca de creație artistică în domeniul audiovizualului.  

În anul universitar 2017/2018 în cadrul Departamentului Media s-a organizat examen de 

admitere în sesiunea din iulie, constând din două probe: o probă orală eliminatorie și o probă 

scrisă. În ciuda faptului că specializarea Cinematografie fotografie media se numără printre 

puținele din țară la care se organizează examen de admitere, numărul candidaților depășește 

locurile disponibile, existând deci un concurs real, în urma căruia toate locurile s-au ocupat, 

nefiind necesară organizarea unei a doua sesiuni în luna septembrie. Merită de menționat faptul 

că în cazul acestei specializări toate locurile disponibile sunt ocupate (și cele cu taxă) încă de 

la înființare.  

Departamentul Media organizează în zile de miercuri clubul de film Sapimozitéka unde 

se rulează filmele de referință ale artei cinematografice, spectacol urmat de discuții privind cele 

vizionate, curentul, realizatori, regizori și părerile participanților. 

În martie 2017 și-a început din nou activitatea atelierului tinerilor cineaști, un cerc 

profesional pentru studenți și foști studenți. Participanții au prilejul sa discute despre planuri și 

idei, să vizioneze proiecte încă nefinalizate, să dea și să primească păreri. 

În mai 2017 departamentul a organizat un concurs de fotografie deschis publicului larg, 

pe mai multe categorii de vârste. Cele mai bune fotografii alese de juriu au fost expuse în cadrul 

vernisajului organizat cu acest prilej.  

În acest an în premieră s-a organizat evenimentul First Cut unde a avut loc vizionarea 

filmelor realizate de studenți, s-a organizat un vernisaj fotografic cu lucrările studenților, 

precum și un proiect combinat din filme și fotografii. 

Premiul Mânzul Șarg pentru întreaga carieră este oferit anual, din 2012, de Asociația 

Filmtett și onorează o personalitate de marcă a cinematografiei maghiare care, prin activitatea 

sa, a sprijinit sau sprijină formarea tinerilor cineaști transilvăneni. În acest an premiul i-a fost 

înmânat d-nei prof. dr. Pethő Ágnes cu prilejul Filmtettfeszt, zilele filmului maghiar în 4-8 

octombrie 2017. 
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Photo Romania Festival este cel mai mare festival de artă fotografică din România. Lect. 

univ. dr. Mira Marincaș a participat la acest festival cu proiectul Miragrame care este o 

secvență din desfășurarea unui meta-proiect de lung parcurs dedicat cercetării și modelării 

fotogramei, de la centricitate la extensii, în re-formulări creative și novatoare care să-i extindă 

intervalul de prezență ca și actor în discursul și demersul din fotografia contemporană. 

Începând cu anul universitar 2016-2017 și Departamentul Media participă în proiectul 

EUFA împreună cu alte 20 de universități europene. Proiectul inițiat în 2016 de către Academia 

Europeană de Film (EFA) și Filmfest Hamburg vizează discuția a cinci filme potențial 

câștigătoare al Premiului European de Film, în condițiile unor cursuri universitare. În 

Departamentul de Media cursurile sunt predate de Andrea Virginás – Teorie contemporană de 

film, anul III, BA, și Narațiunea cinematografică, anul I, MA – care găzduiesc proiectul. În 

perioada octombrie-noiembrie 2017 sunt vizionate și discutate cinci filme din perspectiva unor 

abordări teoretice ca realismul în cinema, teoria psihanalitică de film, teoria feministă sau 

postcolonială al filmului. Cele cinci filme, alese de către un juriu delegat de către instituțiile 

organizatoare, sunt: Heartstone (r. Guðmundur Arnar Guðmundsson, Islanda), Home (r. Fien 

Troch, Belgia), Loveless (r. Andrej Zvjagincev, Federația Rusă, Belgia, Franța, Germania), The 

Other Side of Hope (r. Aki Kaurismäki, Finlanda, Germania), și The War Show (r. Andreas 

Dalsgaard, Obaidah Zytoon, Danemarca, Republica Arabă din Siria, Finlanda). În decembrie 

2017, la finala din Hamburg, unul dintre studenții participanți ne va reprezenta în juriul format 

din cei 21 studenți, menit să aleagă filmul care câștigă Premiul de Film al Studenților Europeni. 

Vernisajul expoziției 100 de ani de crăciun. Povești și fotografii din Clujul secolului 20 

a fost inaugurat de sărbători în 12. decembrie. 2017, vernisaj realizat de lect. univ. dr. Blos-

Jáni Melinda, lect. univ. dr. Mira Marincaș, Ferenczi Szilárd și Újvári Dorottya. 

Lect. univ. dr. Felméri Cecilia a câștigat finanțare europeană pentru un film, coproducție 

româno-maghiară, ce va fi filmat anul viitor. Ea semnează atât regia cât și scenariul filmului 

Spiral, ce reprezintă debutul său în lungmetraj. 

 

Departamentul de Știința Mediului  

 

În anul 2017 din totalul de 24 cadre didactice care activează în cadrul Departamentului 

de Știința Mediului, 8 cadre didactice au fost titulari, cu norma de bază la acest departament, 

dintre care 2 dețin gradul didactic de conferențiar universitar, iar 6 de lector universitar. Pe 

baza acestor cifre se observă o ușoară înclinare a structurii corpului didactic înspre gradele 

didactice superioare.  

Ca și în anii precedenți, departamentul a continuat organizarea evenimentului denumit 

Serile Academice, în cadrul căruia au fost invitat dr. Sik András, cercetător planetar, 

vicepreședintele Societății maghiare de astronautică. 

În perioada 5–8 aprilie 2017 a avut loc în Cluj-Napoca a 13-a ediție a Conferinței de 

Știința Mediului în Bazinul Carpatic, organizat de Departamentul Știința Mediului a 

Universității Sapientia din Cluj-Napoca și de Asociația Enviro Scientia. La conferință au 

participat circa 100 de persoane, majoritatea din România, Ungaria, Serbia, Slovacia și 

Ucraina. 

În data de 30. noiembrie 2017 în colaborare cu Universitatea din Debrecen a avut loc 

conferința intitulată Problemele de mediu pe plan local și combaterea lor în Ungaria și 

România (Local environmental problems and answers in Hungary and Romania). În centrul 

atenției a fost analiza demersurilor inițiate de administrația locală (maghiară și română) privind 

protecția mediului. 

În fiecare an Departamentul de Știința Mediului organizează diverse sesiuni de practică, 

în cadrul cărora de exemplu în 28 februarie 2017 a avut loc practică de teren de geomorfologie 
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în Grădina Zmeilor în apropierea Jiboului și în vecinătatea castrului roman Porolissum de la 

Moigrad. În martie studenții au vizitat Rezervația Naturală Șesul Craiului – Scărița Belioara. 

În perioada 26 mai – 4 iunie mulți dintre studenții specializării Știința mediului au 

participat la practica de teren organizată în Grecia cu scopul de a studia condițiile de mediu 

specifice regiunii mediteraneene, plantele și animalele din regiunea mediteraneană, precum și 

unele caracteristici fizice și chimice ale apei mării Egee. 

Ediția a XXVII-a al concursului de biologie în Bazinul Carpatic "Herman Ottó" etapa 

regională s-a organizat în data de 6 mai 2017. Concursul s-a încheiat cu succes, au sosit 43 de 

participanți din 17 școli, din șase județe. 

În privința vizibilității și impactului internațional programul de studiu Știința mediului a 

reprezentat și în anul 2017 una dintre „punctele forte” ale Facultății, și chiar al universității. 

Cercetările efectuate de către cadrele didactice materializându-se în 12 publicații cotate ISI 

(față de 6 în anul 2011, 8 în anul 2012, 15 în anul 2013, 14 în 2014, respectiv 10 în 2015 și 5 

în 2016). Această vizibilitate a fost realizată și prin prezența în cadrul elitei academice naționale 

și internaționale prin conferințe, workshopuri, sesiuni științifice și alte manifestări organizate 

de Departament. 

 

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene  

 

Personalul didactic al Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene este 

compus din 26 cadre didactice, dintre care 9 titulare cu norma de bază în instituție (2 profesori, 

3 conferențiari, 4 lectori) iar 2 asistenți fiind angajați cu contract de muncă pe perioadă 

determinată.  

Ca și în anii precedenți, departamentul a continuat organizarea evenimentului denumit 

Serile Academice, în cadrul căruia au avut loc mai multe prelegeri și mese rotunde cu invitați 

de prestigiu din țară și din străinătate. Printre invitați se numără:  

– dr. Vekov Károly, istoric, conferențiar universitar 

– dr. Balogh András, istoric, diplomat, membrul al Academiei Ungare de Științe 

– dr. Hrubos Ildikó, profesor emerit al Universității Corvinus din Budapesta 

– dr. Szarka László, istoric, profesor universitar, Universitatea Selye János din 

Bratislava 

– dr. Csejtei István, fost ambasador, conferențiar universitar, Budapest Business School 

– dr. Nagy Erzsébet, diplomat, expert economic extern 

– dr. Jungbert Béla, fost ambasador, profesor universitar, Universitatea Corvinus din 

Budapesta 

– Polner Gergely, de la Standard Chartered Bank din Londra 

În data de 30. iunie 2017 a avut loc conferința cu titlul Procesele geopolitice și posibilele 

lor impacturi, conferință organizată în cooperare cu Universitatea din Pécs. Invitați de renume 

au ținut prelegeri grupate tematic în patru sesiuni: dimensiuni geopolitice, procese geopolitice 

și posibilele lor impacturi, relațiile și echilibrul forțelor internaționale, Europa centrală și 

Europa de est. 

În cadrul „Anului Comemorativ al prizonierilor politici și a celor deportați la muncă 

forțată în Uniunea Sovietică” proclamat de către guvernul Ungariei pe perioada 2015-2017, în 

cadrul Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene s-au finalizat cele patru 

proiecte de mare anvergură începute în martie 2016:  

1. O cercetare în grup cu implicarea studenților în scopul cercetării temei prizonieratului 

civililor din Transilvania în Uniunea Sovietică;  

2. Un proiect de realizare a unui film documentar despre lagărele de muncă forțată din 

URSS; 
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3. Realizarea unei colecții muzeale din obiectele originale și documentele de arhivă, 

originare din taberele de prizonieri de război din Uniunea Sovietică. Colecția este organizată 

în forma unei expoziții permanente în clădirea Facultății de Științe și Arte; 

4. Organizarea unei serii de prelegeri științifice în tematica prizonieratului sovietic, în 

cadrul căreia în fiecare lună se desfășoară o prelegere cu specialiști invitați din țară și din 

străinătate. 

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene a recunoscut importanța vizitei 

studenților în Parlamentul European din punct de vedere profesional, vizită realizată în 

perioada 28 mai – 2 iunie 2017, la care au participat 17 studenți și trei cadre didactice. 

Facultatea a organizat în perioada 22-24 iunie 2017 conferința Transylvanian Political 

Scince Conference în parteneriat cu Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta, respectiv 

Departamentul de Științe Politice, UBB, Institutul Științelor politice. 

În perioada 6-9 iulie 2017 a avut loc al XVI-lea editie a taberei pentru studenți cu tematica 

Europa centrală, Europa noastră organizat în cooperare cu Asociația Poiteia și Universitatea 

Eötvös Lóránd din Budapesta. 

Dintre realizările și succesele cadrelor didactice din departament putem evidenția: 

– Prof. univ. dr. Tonk Márton a fost onorat cu insigna de aur, primit din partea 

Președinției Conferinței Naționale Științifice Studențești pentru activitatea și efortul 

depus pentru susținerea și dezvoltarea studenților talentați 

– Lect. univ. dr. Murádin János Kristóf a fost onorat cu Crucea de Merit al Ungariei, 

gradul Aur (Magyar Arany Érdemkereszt), acordată de către: János Áder, 

Președintele Ungariei pentru recunoașterea activității științifice și organizatorice în 

cadrul „Anului Comemorativ GULAG-GUPVI” în Ungaria și România, la data de 24 

iulie 2017. Distincția a fost înmânată de către Zoltán Balog, Ministrul Resurselor 

Umane din pricina sărbătoriei naționale de 20 august, la Budapesta 

– Conf. univ. dr. Bakk Miklós a primit premiul Lőrincz Csaba de la Fundația Pro 

Minoritate pentru activitatea deosebită privind politica externă și politica națională. 

 

Departamentul de Științe Juridice  

 

Departamentul de Științe Juridice dispune de un personalul didactic compus din 16 cadre 

didactice, dintre care 9 cadre didactice titulare cu norma de bază în instituție (1 profesor, 2 

conferențiari și 6 lectori). Restul cadrelor didactice în număr de 10 sunt cadre didactice asociate 

sau plata cu ora. Totodată trebuie menționat și faptul că toate cadrele didactice implicate în 

procesul educațional dețin titlul de doctor sau sunt doctoranzi, aflându-se într-un stagiu avansat 

în ceea ce privește susținerea tezei. 

Programul de studiu în anul 2017 a avut a patra promoție de absolvenți care și-au susținut 

examenul de licență cu succes la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.  

În cadrul departamentului pe parcursul anului 2017 au fost organizate mai multe 

conferințe și evenimente științifice, interne și internaționale.  

Au avut loc mai multe prezentări de carte: 

– Marcus Tullius Cicero: Válogatott politikai beszédek (Discursuri politice alese) 

tradus de conf. univ. dr. Nótári Tamás 

– Tibor Várady: Libatoll és történelem (Istoria și pene de gâscă) 

– Román Polgári Törvénykönyv (Codul Civil, lb. maghiară) 

– Román Büntető Törvénykönyv (Codul Penal, lb. maghiară) 

– Kádár Hunor: Büntetőjog. Különös Rész (Drept penal. Partea specială) 

– Kádár Hunor: Tanú- és sértettvédelem a magyar és a román büntetőeljásárban az 

európai jog és az emberi jogok tükrében 

– Menyhárd Attila, Veress Emőd (editori): New Civil Codes in Hungary and Romania 
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– Nótári Tamás, Vörös Imre, Székely János, Kokoly Zsolt: Román nemzetközi kollíziós 

magánjog 

– Székely János: Polgári eljárásjog I. (Drept de procedură civilă I.) 

– Sztranyiczki Szilárd: Román polgári jog. Dologi jogok (Drept civil Român. Drepturi 

reale) 

– Vallasek Magdolna: Román munkajog. Az egyéni munkaszerződés (Dreptul muncii 

în România. Contractul individual de muncă) 

– Veress Emőd: Román polgári jog. Általános rész (2. Bővített és aktualizált kiadás) 

(Drept civil Român. Teoria generală). 

În cadrul serilor academice au avut loc mai multe prelegeri susținute de profesori și 

specialiști din țară și străinătate: 

– Dr. Szabó István, decanul Universității Pázmány Péter din Budapesta (martie), 

– Bordás Péter, profesor universitar la Universitatea din Debrețin (aprilie), 

– Dr. Martonyi János, profesor universitar, diplomat, fostul ministru de externe al 

Ungariei (aprilie), 

– Mélypataki Gábor, Universitatea din Miskolc (octombrie), 

– Dr. Sárközy Tamás, specialist în drept comercial (noiembrie), 

– Dr. Horváth István, conferențiar universitar, Universitatea Eötvös Lóránd din 

Budapesta (noiembrie) 

În cadrul departamentului în aprilie 2017 s-a organizat un curs de Procedură Penală 

Americană (US Criminal Procedure) ținut de Elizabeth Munisoglu, Comisar, Curtea Supremă 

din California, la Los Angeles. Cursul a ținut două săptămâni, cu un număr de 20 de 

participanți. În perioada 18-26 octombrie a avut loc un alt curs intitulat Legal system in common 

law countries/Fundamental laws affecting business organizations in the U.S. ținut de Terry 

Thomson. 

În data de 12 aprilie 2017 Departamentul de Științe Juridice a organizat conferința cu 

titlul Răspunderea civilă – evoluții actuale cu invitați din Ungaria, Győr și România. 

Departamentul, împreună cu Societatea juriștilor maghiari din Transilvania și Societatea 

Muzeului Ardelean a organizat Congresul avocaților ed. a III-a la Valea Boroș unde au fost 

invitați specialiști de renume din țară și străinătate, profesori de la Universitatea Corvinus din 

Budapesta. 

În septembire 2017 a avut loc conferința internațională intitulată Post-Communist 

Restitution of Nationalized Property (Retrocedarea post-comunistă a bunurilor naționalizate). 

La eveniment au fost invitați profesori de la Universitatea din Opole, Jagiellonian University 

in Kraków, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz și University of Győr. 

În octombrie 2017 Departamentul a organizat conferința internațională Arbitrability of 

Company Law Disputes in Central and Eastern Europe (Arbitrajul în litigiile privind dreptul 

societăților comerciale în Europa Centrală și de Est). Printre invitați s-au numărat 

reprezentanții universităților: Central European University, Budapest, Wirtschaftsuniversität 

Wien, Charles University, Prague, National University of Public Service, Budapest, Gdansk 

University, Educons University, Novi Sad, Comenius University, Bratislava. 

La sfârșitul lui octombrie în cadrul evenimentelor Ziua Științei Maghiare a avut loc 

conferința Istoria dreptului în Transilvania (Erdély, mint jogtörténeti tér), la care au fost 

invitați specialiștii în domeniu, precum Nótári Tamás, Gáll Erwin, Szabados György, Mezey 

Barna, Kisteleki Károly, Domokos Andrea, Horváth Attila, Egyed Ákos, Homoki-Nagy Mária, 

Stipta István, Nánási László, Ámán Ildikó. 

În decursul anului 2017 la specializarea Drept s-a efectuat vizita experților ARACIS cu 

scopul de schimbare a calificativului primit la acreditare provizorie, vizită încheiată cu 

calificativul “încredere”. 
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II. REZULTATE STUDENȚEȘTI 

 

Studenții Facultății de Științe și Arte au luat parte la Conferința Științifică Studențească 

din Transilvania ediția a XX-a, obținând următoarele premii: 

– În secția politologie studenta Varga Szilvia a obținut locul III. (Relații internaționale 

și studii europene), iar studentele Bálint Emőke și Simó Helga au obținut o mențiune; 

– În secția știința mediului studenții Kántor Izolda, Szabó Ágota Réka și Varga 

Krisztina au obținut locul I., iar studenta Rákossy Izabella locul II. (toți studenți la 

specializarea Protecția și monitorizarea mediului) 

– În secția științe agrare Rápó Eszter a obținut locul I. (Protecția și monitorizarea 

mediului) 

– În secția Fotografie și Arta Filmului studentul Antal-Fórizs Máté a obținut o 

mențiune. (student la Cinematografie, fotografie, media). 

Studenții de la specializare RISE și DSI au luat parte în 5. mai. 2017 la un concurs de 

protocol la Budapesta, obținând locul IV. și premiul special al juriului. 

În perioada 9-11 noiembrie 2017 studenții specializării RISE au participat la o simulare 

Brexit organizat de Asociația NegoMoot din Budapesta. La eveniment a fost invitat Iain 

Lindsay, ambasadorul Marii Britaniei la Ungaria, precum și Takacs Szabolcs, secretar de stat 

pentru afaceri europene. 

La conferința științifică studențească națională XXXIII. (OTDK) au participat șase 

studenți de la specializarea Știința Mediului, dintre care Kántor Izolda a luat premiul al III-lea 

la secția Chimie și tehnologia mediului, iar Rapó Eszter a primit un premiu special la secția 

Tehnologia mediului. 

Studenții specializării Cinematografie, Fotografie, Media au avut mai multe vernisaje 

expoziții fotografice individuale și în grup, să amintim doar câteva: vernisajul intitulat Átutazó 

al lui Hegedüs Márton și Bánkövi Dorottya. Vernisajul expoziției Foto-procesare a fost 

organizată cu ocazia zilei mondiale a patrimoniului audiovizual, care a fost desemnat de 

UNESCO în 2007. Tematica anului 2017 a fost "descoperă, amintește și distribuie", la care 

studenții Kerekes Emőke și Balla Zoltán au contribuit cu o expoziție construită dintr-o colecție 

de imagini al unui cuplu necunoscut. Prin diferite tehnici au încercat să evalueze ce spun aceste 

imagini despre viața acestui cuplu, și ce nu arată. 

Mai mulți studenți au fost expozanții vernisajului național de fotografii de presă Focus 

organizat în mai 2017 în colaborare cu UBB, Facultatea de Științe Politice, Administrative și 

ale Comunicării, Departamentul de Jurnalistică. Studentul nostru, Kovács Dávid, a luat premiul 

II. la acest eveniment. 

Pelicula On body and soul a regizoarei ungare Ildiko Enyedi a câștigat Ursul de Aur, 

fiind desemnată cel mai bun film din competiția oficială a Berlinalei. Fosta studentă la CFM, 

Makai Beáta a fost asistent de producție al peliculei. 

Printre realizările studentului Ilyés Zalán amintim mențiunea în categoria portrete primită 

la concursul internațional Sony World Photography Awards unde au participat 227 fotografi 

din 183 țări. 

Filmul documentar despre Bezidu Nou Kopjafa a házunk helyén a câștigat premiul zilelor 

de film (aprilie-mai 2017) organizat de Societatea Maghiară De Cultură din Transilvania 

Organizația De Tineret, documentar, ce printre altele a fost rulat și la festivalul Mediawave din 

Komárno, Slovacia. 

Marele Premiu al competiției Filmgalopp (dedicată documentarelor maghiare din 

Transilvania) a fost câștigată de actuali și foști studenți ai specializării CFM: Búzási Gyopár 

cu filmul intitulat Babuka a fűben și portretul sociografic al lui Püsök Botond Angela. Tot cu 

acest film, Búzási Gyopár a câștigat premiul celui mai bun film studențesc la festivalul 

internațional Alter-native. 



8 

 

Filmul lui Benedek Szabolcs intitulat Your Face Through the Screen a obținut locul II. 

la festivalul de film Pannonfíling din Veszprém, Ungaria. 

 

III. SITUAȚIA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI A ASIGURĂRII 

CALITĂȚII DIN CADRUL FACULTĂȚII  

 

În anul 2017, după cum reiese și din Rapoartele de cercetare întocmite de către 

Departamente, cercetările din cadrul Departamentelor și a centrelor de cercetare s-au desfășurat 

în mare măsură independent, axate pe teme speciale, caracteristice diferitelor programe de 

studii existente. În cadrul Departamentelor s-a desfășurat și în anul 2017 o activitate de 

cercetare de mare amploare, și în același timp foarte variată și eficientă. S-au derulat mai multe 

proiecte de cercetare importante, în majoritate conectate cu cercetările internaționale din 

domeniile respective.  

Astfel, în cadrul Departamentului Media a început un nou proiect de cercetare 

exploratorie, finanțată de CNCS-UEFISCDI, (cod: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0418), cu titlul: 

Reinterpretarea intermedialității în filmul contemporan: forme ale liminalității în schimbare. 

Proiectul urmează să cuprindă perioada 12 iulie 2017 – 31 decembrie 2019. În acest proiect, 

condus de directorul departamentului, prof. univ. dr. Pethő Ágnes, activează cadre didactice 

ale departamentului lect. univ. dr. Blos-Jáni Melinda (ca cercetător postdoctorand) și conf. 

univ. dr. Virginás Andrea (ca cercetător cu experiență), alături de un student masterand, 

Lakatos Mihály și un cadru didactic de la Departamentul de Științe Umaniste (Facultatea de 

Științe Economice și Umaniste din Miercurea-Ciuc a Universității Sapientia), Pieldner Judit 

(cercetător cu experiență), și au fost angajați prin concurs încă doi cercetători: dr. Király Hajnal 

(cercetător independent cu experiență) și respectiv Bakk Ágnes Karolina (cercetător 

doctorand).  

Un alt proiect de cercetare în grup cu desfășurare între octombrie 2016 – martie 2017, a 

fost finanțată de Domus Hungarica, Academia Maghiară de Științe (MTA) și condusă de un 

membru al Departamentului Media, conf. univ. dr. Virginás Andrea. Acest proiect avea titlul 

de: Creatoare feminine în industrii filmice est-europene: exemple din Transilvania/România, 

Slovacia și Ungaria, cod 4815/16/2015/HTMT, și avea membrii din partea Universității 

Reformate Károli Gáspár, Ungaria, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Sapientia din 

România. 

Tot în cadrul Departamentului Media, lect. univ. dr. Blos-Jáni Melinda este director de 

proiect la o cercetare IPC Sapientia, cu titlul: Cultura vizuală și mediul fotografiei în 

Transilvania dinaintea celui de al Doilea Război Mondial. Proiectul are perioada de desfățurare 

între martie 2017 și august 2018. 

Pe lângă acestea, trebuie menționate câteva burse individuale de cercetare finanțate din 

surse externe. Astfel conf. univ. dr. Virginás Andrea a desfășurat un proiect senior de cercetare 

Domus Hungarica, finanțat de Academia Maghiară de Științe (MTA) și ELTE, Budapesta, cu 

titlul, Creatoare feminine în industrii filmice est-europene: mobiltiate și identitate diasporică 

(cod: 2763/43/2017/HTMT), între iulie 2017–decembrie 2017.  Tot din cadrul Departamentului 

Media lect. univ. dr. Blos-Jáni Melinda a avut o bursă individuală Domus Hungarica, 

Budapesta, pentru: Relații artistice între fotografii amatori din Ungaria și Transilvania în 

perioada interbelică, (cercetare bibliografică), între 17–30 septembrie 2017. 

În ceea ce privește Departamentul de Știința Mediului, în cadrul acestuia derularea 

programelor de cercetare s-a realizat în condiții deosebit de bune, oferite de laboratorul de 

cercetare “Ecosystem Services” (“Servicii ecosistemice”), înființat în 2013. Toate cadrele 

didactice ale Departamentului de Știința Mediului au avut o bogată activitate științifică. 

Unele dintre proiectele de cercetare au fost și sunt proiecte individuale, alte proiecte au 

cartacter interdisciplinar, cu participarea mai multor persoane din cadrul 
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Departamentului. În anul 2017 au fost derulate sau sunt în curs de derulare două proiecte 

de cercetare mai importante, începute în anii anteriori: platforma BIODIVERSA cu tema 

susținerii schimbării agriculturii prin inginerie ecologică și folosirea optimă a resurselor 

naturale, coordonat local de conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu (pagina web formală: 

http://www.staccato-project.net/), și un proiect de cercetare ICP întitulat Studiul complex al 

tinoavelor din Munții Apuseni, în coordonarea lui lect. univ. dr. Szigyártó Irma-Lidia, și având 

ca membrii pe lect. univ. dr. Zsigmond Andreea-Rebeca, lect. univ. dr. Tamási Erika și conf. 

univ. dr. Urák István. 

Departamentul de Științe Juridice din cadrul Facultății de Științe și Arte a desfășurat o 

muncă de cercetare care în mare parte se încadrează în temele de cercetare generale ale 

departamentului care cuprind: noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă; noul Cod penal 

și Codul de procedură penală, drept civil; drept european; drept roman; istoria dreptului; drept 

constituțional etc. În decursul anului 2017 s-a derulat un număr impresionant de proiecte de 

cercetare în cadrul Departamentului de Științe Juridice, în care sunt implicați atât cadrele 

didactice titulare cât și cele asociate. Însă toate aceste proiecte, 33 la număr, sunt individuale, 

ceea ce se datorează faptului, că fiecare se leagă de diferite aspecte din domeniul dreptului. 

În ceea ce privește Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene și centrul 

de cercetare aferent acestuia, este important de menținut, că în anul 2017, pe lângă cercetările 

individuale obișnuite, a fost finalizat grantul de cercetare cu tema Civili maghiari din 

Transilvania în captivitate sovietică 1944–1949, coordonat de lect. univ. dr. Murádin János 

Kristóf. Cercetarea a fost organizată în perioada 2016-2017, urmând a avea ca și rezultat mai 

multe participări de conferință și publicații. Pe lângă acestea membrii Departamentului au fost 

implicați în mai multe granturi și contracte. Conf. univ. dr. Lupescu Radu a încheiat o bursă 

individuală de trei ani cu tematica Fosta mănăstire de călugări dominicani în Cluj în secolele 

14-15. Cercetarea a fost finanțată de Academia de Științe Maghiară. Lect. univ. dr. Toró Tibor 

a câștigat o bursă individuală cu tematica Schimbarea relațiilor patronaj-client și mobilizarea 

politică a romilor în Huedin și Oradea, finanțat de către Academia de Științe Maghiară, 

respectiv un contract individual pentru scrierea unui studiu de caz despre România în cadrul 

unei cercetări comparative întitulate Istoria politică a Europei Sud și Est 1989-2018. Cele două 

contracte se vor încheia în 2018.  

Rezultatele cercetărilor descrise mai sus au fost prezentate la diferite conferințe naționale 

și internaționale, respectiv s-au materializat în articole și cărți. În anul 2017 au fost editate în 

continuare și seriile Acta Universitatis Sapientiae.  

În general la nivel de Facultate, în privința cercetării științifice, ca și aspect negativ în 

continuare se poate menționa faptul că centrele de cercetare înființate prin hotărârile Senatului 

Universității – cu excepția celei cu denumirea STIMEDA, din cadrul Departamentului de 

Știința Mediului – nu funcționează de facto, ele neputând fi separate clar de activitățile de 

cercetare standard ale Departamentelor.  

Cu toate acestea putem afirma, că anul 2017 a fost unul destul de prolific din punctul de 

vedere al activității de cercetare științifică la Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca. În 

decursul acestui an, membrii celor patru Departamente au avut în total 73 de participări la 

conferințe științifice naționale și internaționale, și au apărut 89 de publicații și cărți ale cadrelor 

didactice titulare. Dintre acestea 13 articole au fost publicate în reviste cotate ISI (12 la 

Departamentul de Știința Mediului și 1 la Departamentul Media), 4 în reviste BDI și 7 în alte 

reviste editate în străinătate, cotate CNCSIS. Printre cărți se numără trei apărute la edituri din 

străinătate și una apărută la o editură acreditată CNCS. Trebuie de menținut însă că distribuția 

publicațiilor nu este uniformă între cadrele didactice titulare. Din nefericire există în continuare 

cadre didactice care nu își îndeplinesc obligația de a avea cel puțin o publicație științifică mai 

importantă pe an.  
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În ceea ce privește activitățile de asigurare a calității la nivel de Facultate și 

Departamente, și în cursul anului 2017 cancelarul facultății a fost responsabil cu coordonarea 

acestor activități. În anul 2017 activitățile de evaluare au decurs în mare măsură conform 

Planului Operativ al Facultății și al Universității, neexistând decalaje, întârzieri de lungă durată 

sau etape neîndeplinite. În cursul lunii aprilie 2017 s-a finalizat Raportul de Asigurare a 

Calității a Facultății pe anul precedent, iar în ultimele două luni ale anului s-au parcurs etapele 

aferente raportului pe anul universitar 2017/2018 (evaluare colegială, autoevaluare, grad de 

mulțumire studenți, evaluare de către studenți, etc.).  

În consecință putem afirma că procedurile de evaluare și asigurare a calității la nivel de 

Facultate pe anul 2017 s-au desfășurat în general în mod normal, necesitând doar mici 

îmbunătățiri.  

În privința respectării eticii universitare, respectiv a eticii activităților de cercetare, pe 

parcursul anului 2017 nu s-au constatat abateri grave, dar totuși în unele cazuri ne-am 

confruntat cu mici probleme disciplinare atât în cazul corpului didactic, cât și în cea a 

personalului administrativ și respectiv a studențimii, care – având în vedere natura acestora – 

au fost rezolvate pe cale amiabilă, printr-un dialog purtat între conducerea facultății și persoana 

implicată. În nici una dintre cazuri nu se impunea luarea de măsuri disciplinare.  

Din cunoștințele mele în anul 2017 nu s-au înregistrat cazuri de plagiat sau de altă natură 

ce contravin eticii profesionale și de cercetare. 

 

IV. EVENIMENTE, COLABORĂRI, CSR ÎN ANUL 2017 

 

Universitatea Sapientia a acordat pentru prima oară titlul de Doctor Honoris Causa. În 

data de 12 mai 2018, în Cluj-Napoca, Senatul universității, la propunerea Facultății de Științe 

și Arte a acordat acest titlu în cadrul unui eveniment festiv profesorului dr. Lajos Vékás, 

deținător al premiului Széchenyi și membru al Academiei Ungare de Științe. Titlul i-a fost 

acordat pentru activitatea științifică remarcabilă recunoscută internațional în domeniul 

dreptului, pentru relația deosebită pe care o are cu Universitatea Sapientia. 

Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte Cluj-

Napoca în colaborare cu Arhiva Națională de Film a Ungariei și cu Asociația Filmtett a inițiat 

o serie de evenimente în cadrul cărora la Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca se 

organizează lunar proiecții gratuite de desene animate. Seria de proiecții a fost lansată sub 

denumirea de Mesemozi. Scopul colaborării este de a compensa lipsa proiecțiilor în limba 

maghiară atât în Cluj-Napoca, cât și în toată Transilvania. Ideea de bază a acestui proiect este 

în perfectă concordanță cu noua concepție de educație a Arhivei Naționale de Film a Ungariei, 

conform căreia se dorește promovarea artei și a culturii cinematografice maghiare în Bazinul 

Carpatic. 

Universitatea Sapientia a fost vizitată pentru prima oară de către Péter Szijjártó, ministrul 

afacerilor externe. Oaspetele a fost întâmpinat de către președintele Senatului, dr. Tonk Márton, 

la sediul facultății. În cadrul vizitei ministrul a fost informat în legătură cu situația 

învățământului superior maghiar din facultate, și din Transilvania în general. De asemenea,  

s-a discutat și despre sprijinul profesional oferit de către Ministerul Afacerilor Externe al 

Ungariei programului de master Diplomație și studii interculturale, respectiv programului de 

licență Relații internaționale și studii europene. În același timp, s-a convenit asupra consolidării 

comunicării profesionale și a consultațiilor dintre Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei și 

Universitatea Sapientia.  

În perioada 19-21 iulie 2017 Universitatea Sapientia a participat la Universitatea Liberă 

de Vară Tusványos, în cadrul căreia au fost organizate mai multe prezentări și activități de 

promovare a științei. Din partea Facultății de Arte și Științe, Cluj-Napoca au participat lect. dr. 

Barna Bodó și Krisztina Brînzan-Antal (student la DSI), aceștia le-au prezentat celor interesați 
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tehnici de dezbatere. De asemenea, din partea facultății a participat și prof. dr. Emőd Veress, 

care a vorbit despre problemele practice care se ivesc în contractarea creditelor bancare. 

În perioada 6-9 iulie 2017 profesorii Facultății de Științe și Arte au susținut prezentări în 

cadrul festivalului Vibe. Decanul facultății, dr. Tonk Márton, a vorbit despre Războiul lumilor, 

sau unde mai departe Eurabia?, iar europarlamentarul Gyula Winkler și lect. dr. Dezső 

Szenkovics au discutat despre Brexit – viitorul UE 27? 

 

V. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL 2017  
 

Conform Statelor de funcții ale departamentelor din cadrul facultății, în anul universitar 

2017/2018 se constată un număr total de 27 posturi vacante, după cum urmează: 8 posturi în 

cadrul Departamentului Media (dintre care 5 posturi de lector și 3 posturi de asistent), 10 

posturi în cadrul Departamentului de Știința Mediului (dintre care 3 posturi de conferențiar, 3 

posturi de lector și un post de asistent), 6 posturi didactice în cadrul Departamentului de Relații 

Internaționale și Studii Europene (dintre care 2 posturi de conferențiar, respectiv 4 posturi de 

lector). Numărul posturilor vacante din cadrul Departamentului de Științe Juridice este de 3, 

toate reprezentând posturi de lectori. 

Ușoara creșterea a posturilor vacante din cadrul Facultății de Științe și Arte se datorează 

în primul rând programului de master al Departamentului de Știința Mediului, statul de funcții 

fiind completat cu disciplinele din anul II. de studii. Creșterea numărului posturilor vacante se 

datorează și noilor reglementări, cum că posturile vacante pot fi constituite cu maxim 8/9/11/12 

ore convenționale aferente posturilor prof/conf/lect/asist (față de 16 ore). 

În cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene sunt două posturi 

de asistent universitar care sunt ocupate cu contracte pe termen determinat. 

 

VI. SITUAȚIA ȘI ACTIVITATEA FINANCIARĂ. INFRASTRUCTURĂ. 
 

În cadrul exercițiului financiar pe anul 2017 Facultatea de Științe şi Arte (în continuare 

Facultate) a beneficiat de cca. 14% din finanțarea totală la nivel de Universitate. La această 

finanțare normativă se adaugă veniturile din surse proprii (taxe de școlarizare, taxe de examen, 

venituri din activități de prestări servicii şi activități comerciale proprii etc.), respectiv din 

proiecte şi granturi de cercetare.  

În anul 2017 finanțarea normativă era  4.066.615 lei, ceea ce reprezintă cca. 61% din 

bugetul de venituri al Facultății. În ceea ce privește anul precedent, finanțarea normativă era 

3.693.531 lei, ceea ce reprezintă pe de o parte o creștere vizibilă a veniturilor, însă pe de altă 

parte şi o creștere a ponderii bugetului Universității din totalul cifrei de afaceri a facultății.  

În perioada ianuarie-decembrie 2017 facultatea a realizat venituri totale de 6.662.757 lei, 

cu 147.565 lei peste veniturile realizate în 2016. În ceea ce privește cheltuielile, totalul acestora 

se ridică la 6.674.795 lei, depășind cu 277.242 lei cheltuielile totale din anul precedent. Această 

diferență față de anul precedent se datorează în primul rând cheltuielilor cauzate de 

remunerațiile personalului didactic și nedidactic, respectiv cheltuielilor cu studiile şi 

cercetările, respectiv cheltuieli privind amortizarea clădirii. 

În ceea ce privește structura veniturilor, aceasta s-a realizat – cum s-a menționat mai sus 

– în mare parte din finanțări nerambursabile (cca. 61,04%). O parte din venituri au fost obținute 

de la Bugetul de Stat prin finanțarea a trei proiecte importante de cercetare și creație artistică 

(totalizând un procent de 5,28% față de cei 9,62% din anul 2016). Veniturile din taxe școlare 

și de examene este de 4,15% din totalul de venituri, ceea ce arată o ușoară descreștere față de 

anul precedent (4,6%).  
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Din totalul de cheltuieli efectuate în anul 2017, cheltuielile cu salariile și cu colaboratori 

reprezintă 56,62%, arătând o ușoară, dar nesemnificativă descreștere față anul 2016, când 

atingea 58,07%. În același timp ponderea cheltuielilor cu studiile şi cercetările s-au ridicat la 

274.948 lei față de 166.780 lei, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anul 2016: 

4,12% din totalul cheltuielilor față de 2,61% în 2016.  

Totodată este bine de menționat şi faptul că o sumă destul de semnificativă (cca. 689.036 

lei pe anul 2017) provenită din resurse obținute de la bugetul de stat/locale respectiv surse 

externe de finanțare au fost cheltuite în cadrul unor proiecte de cercetare, marea majoritate a 

acestora regăsindu-se la cheltuieli cu personalul și achiziții de echipamente și obiecte de 

inventar.  

Activitatea financiară este derulată în baza bugetului anual de venituri şi de cheltuieli 

aprobat de Senatul Universității, reușind să-și atingă veniturile propuse, realizând un deficit în 

balanța de venituri și cheltuieli de 12.037 lei.  

Din punctul de vedere al infrastructurii, încă din anul 2014 Facultatea funcționează într-

o singură locație. Atât procesul educațional, cât şi cel administrativ şi de cercetare/creație 

artistică este derulată în sediu Facultății, situată pe Calea Turzii nr. 2-4. În privința 

posibilităților de cazare, studenți au la dispoziție un cămin închiriat cu o capacitate de 38 locuri 

de cazare, acesta funcționând în regim de auto-susținere financiară.  

În final este important de menționat că în decursul anului 2017 în cadrul Facultății s-au 

făcut investiții în valoare de cca. 1.388.431 lei, constând în tehnică de televiziune, de proiecție 

HD şi sunet, achiziție mobilier pentru bibliotecă, birouri, respectiv aparatură de laborator 

pentru specializarea Știința Mediului. 

 

TOTAL VENITURI (2017)   6,662,757 lei  100.00% 

   

Venituri din cotizații și simpatizanți                8,429 lei  0.13% 

Venituri din donații              35,926 lei  0.54% 

Venituri din donații – Numerar                7,341 lei   

Venituri din donații – Cărți              23,008 lei   

Venituri din donații – KPI                5,577 lei   

Venituri din sponsorizare              13,000 lei  0.20% 

Venituri din sponsorizare – General              13,000 lei   

Venituri din sponsorizare – 2%                       - lei   

Venituri din dobânzi                     74 lei  0.00% 

Resurse obținute de la bugetul de stat/locale            352,084 lei  5.28% 

Resurse obținute de la BS/BL – pr. Hartel            109,280 lei   

Resurse obținute de la BS/BL – pr. Virginás                8,405 lei   

Resurse obținute de la BS/BL – pr. Petho            234,399 lei   

Resurse obținute de la BS/BL – pr. Consiliul Local                        - lei   

Venituri excepționale din cedarea activelor                        - lei  0.00% 

Finanțare ext. nerambursabila         5,628,427 lei  84.48% 

Finanțare ext. nerambursabila – Funcționare         4,066,615 lei  61.04% 

Finanțare ext. nerambursabila – PADOC            269,362 lei   

Finanțare ext. nerambursabila – MAKOVECZ            116,601 lei   

Finanțare ext. nerambursabila – IM – Jog            306,981 lei   

Finanțare ext. nerambursabila – Amortizare Turzii            838,898 lei   
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Finanțare ext. nerambursabila – Fundația Sapientia                       - lei   

Finanțare ext. nerambursabila – EMMI               29,971 lei   

Venituri din diferență curs valutar                5,971 lei  0.09% 

Alte venituri f.s.p.            618,847 lei  9.29% 

Taxe de înscriere, școlare, examen, Neptun,            276,370 lei   

Taxe cămin            125,846 lei   

Taxe conferința              33,874 lei   

Taxe formare profesionala – HT              48,750 lei   

Sprijin financiar Ffest 2015 – UCIN                       - lei   

Taxe întârziere              12,112 lei   

Alte venituri FSP            121,895 lei   

Alte venituri                   983 lei   

Alte venituri – carte                   470 lei   

Alte venituri – ctr. folosire sală              52,397 lei   

Alte venituri – ctr. ch. spații publicitare              61,965 lei   

Alte venituri – cazare                6,080 lei   

Alte venituri – FS                        - lei   

   

TOTAL CHELTUIELI (2017)         6,674,795 lei  100.00% 

   

Cheltuieli cu materii prime, materiale            466,579 lei  6.99% 

Chelt. priv. combustibilul              26,829 lei   

Chelt. priv. piesele de schimb              21,670 lei   

Chelt. alte materiale                       - lei   

Chelt. priv. mat. de natura OI            169,176 lei   

Cheltuieli privind materialele nestocate              58,841 lei   

Cheltuieli privind energia si apa            190,063 lei   

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi            455,406 lei  6.82% 

Cheltuieli de întreținere și reparații              48,496 lei   

Cheltuieli cu redevențe, loc.de gest. si chirii            119,580 lei   

Cheltuieli cu primele de asigurare – 3 autoturisme              12,383 lei   

Cheltuieli cu studiile și cercetările            274,948 lei   

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi            720,098 lei  10.79% 

Cheltuieli cu colaboratorii            193,236 lei   

Cheltuieli de protocol            133,932 lei   

Cheltuieli de reclamă şi publicitate              12,046 lei   

Cazare              94,443 lei   

Cărți interbibliotecar                       - lei   

Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal              83,144 lei   

Cheltuieli cu deplasări, detașări si transferări              63,301 lei   

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații              13,224 lei   

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                2,779 lei   

Alte cheltuieli cu servicii executate de terți            123,993 lei   
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Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăm. asimilate              14,413 lei  0.22% 

Cheltuieli cu personalul         3,779,068 lei  56.62% 

Cheltuieli cu remunerațiile personalului         2,934,893 lei   

Cheltuieli cu tichete de masa            143,060 lei   

Cheltuieli priv. asigurările și protecția sociala            701,115 lei   

Alte cheltuieli de exploatare                3,633 lei  0.05% 

Donații                3,212 lei   

Cheltuieli privind activele cedate                       - lei   

Alte cheltuieli de exploatare                   421 lei   

Cheltuieli financiare                9,870 lei  0.15% 

Cheltuieli din diferențe de curs valutar                9,870 lei   

Chelt. de expl. privind amortizările și provizioanele         1,225,727 lei  18.36% 

Cheltuieli din amortizare Turzii            838,898 lei   

Cheltuieli din alte amortizare             386,829 lei   

   

EXCEDENT (VENITURI - CHELTUIELI)           -  12,037 lei   

 

Investiții în anul 2017:  1,388,431 lei    

Imobilizări necorporale         2,303 lei   

Mijloace fixe  1,182,048 lei   

Obiecte de inventar    204,080 lei   

 

 

22 martie 2018  

prof. univ. dr. Tonk Márton  

decan 


