
NOTĂ INFORMATIVĂ 

în atenția mentorilor, șefilor de grupe academice, studenților ULIM 

(privind procedura de depunere a cererilor individuale de către studenții ULIM sau 
reprezentanții lor legali) 

 Pentru soluționarea oricăror probleme sau situații dificile, apărute pe parcursul studiilor la ULIM, 
studentul se adresează la decanatul facultății. În cazul în care problema depășește atribuțiile decanatului sau 
studentul nu este satisfăcut de soluția oferită de decanul facultății, sau situația necesită implicarea 
rectoratului universității, solicitantul poate adresa o cerere scrisă pe numele Rectorului ULIM, domnul 
Andrei Galben, cu expunerea concisă și argumentată a rugăminții sale și anexarea documentelor în original 
sau copie, după caz. 

Cererea este supusa examinarii finale numai după vizarea ei de către persoanele responsabile din 
structurile administrative ale universității, în succesiunea următoare:  

 Oficiul Suport Academic - OSA (bir. 206);  
 Secția Contracte (bir. 207);  
 Decanul facultății;  
 Directorul OSA (bir. 205); 
 În unele cazuri, în funcție de subiectul cererii, poate fi solicitată suplimentar viza unei alte persoane 

responsabile din structurile administrative ale ULIM.  

Cererea vizată se transmite în anticamera Rectorului, pînă la ora 12.00 a zilei de audiență (marți și 
vineri). 

Rectorul ULIM examinează cererea, doar în prezența solicitantului, în zilele de audiență , începînd cu ora 
15.00, în aud. 212 (sau o altă sală anunțată în prealabil de Biroul Rectorului). 

Termenul de realizare a doleanței poate fi indicat în cerere în mod individual de către Rectorul ULIM 
sau este stabilit în conformitate cu actele normative interne ale universității, fiind calculat din momentul 
aprobării cererii.  

Solicitantul trebuie să țină cont de următoarele condiții: 

 Respectarea cu stricteță a termenelor de achitare a diferitor plăți sau de depunere a cererii 
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Codex ULIM și contractului de studii. Depășirea 
nemotiviată a acestor termene, este considerată încălcare a disciplinei financiare: 
 termenul limită de achitare a taxei pentru următorul an universitar - 20 august; 

 termenul limită de depunere (în bir. 206) a cererii de continuare a studiilor din contul ULIM -   20 iulie 
(se referă la studenții care în mod individual sau la recomandarea partenerilor universității: ministere, agenții, 
companii, etc. au obținut scutire parțială sau integrală de taxă pentru anul universitar în curs); 

 termenul limită de achitare a taxei pentru reparație - 30 aprilie sau alt termen, stabilit anual prin ordinul 
rectorului (se referă la studenții care au beneficiat de scutiri/reduceri în anul de studii în curs); 

 În cazul în care se solicită ridicarea oricăror acte (în original sau copie), obținerea de informații (în scris 
sau verbal) referitoare la o persoană, care studiază sau a studiat la ULIM, în lipsa acesteia, solicitantul 
este obligat să prezinte dovada împuternicirii sale (procura confirmată notarial);    

 Studenții a căror rude (mama, tata, fratele, sora), soțul sau soția, studiază sau au absolvit ULIM pot 
solicita reduceri la taxa pentru studii sau alte facilități în conformitate cu Codex ULIM; 

 Cererea de continuare a studiilor din contul ULIM este acceptată spre examinare doar în caz dacă: 
 Nota medie anuală este mai mare de 8.5; 

 Toate examenele au fost susținute în sesiunile de bază. Notele obținute la examenele din sesiunile 
repetate nu se iau în considerare; 

 Studenții care au restanțe academice nu pot solicita careva facilități. 

 

Oficiul Suport Academic ULIM 


