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 Baza materială a Universităţii „Bogdan Vodă” corespunde standardelor desfăşurării 

unui proces instructiv-educativ de calitate, având  un sediu închiriat, în Cluj-Napoca, situat în 

Str. Tăietura Turcului nr.47 C1, Cladirea A2, acoperind în proporţie de 100% necesităţile 

didactice, existând şi un excedent de fond de timp săptămânal.  

Spaţiul universitar se compune din totalitatea construcţiilor proprii, amfiteatre, săli de 

curs şi seminar, laboratoare şi biblioteci, spaţii administrative şi sportive, precum şi dotarea 

acestora.Spaţiul universitar cuprinde ansamblul edificiilor, terenurilor şi a altor dotări, aflate 

la dispoziţia comunităţii universitare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de 

cercetare, a activităţilor culturale şi sportive, precum şi pentru activităţile de administrare. 

Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, alocă anual un procent de 25% - 30% 

din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. 

 

 

Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi  
 

Sediul Universităţii, din Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, este situat pe strada Str. 

Tăietura Turcului nr.47 C1, Cladirea A2. Contractul de închiriere semnat în data de 

15.10.2020 între Universitatea ”Bogdan Vodă” și Societatea TETAROM SA, atestă calitatea 

de chiriaș/locatar. În total, la Cluj-Napoca există un spațiu util de 1038 mp, utilizați în scop 

didactic și nedidactic. 

Baza materială administrativă a locației din Cluj-Napoca, are o suprafaţă totală de 549 

mp după cum rezultă din Tabelul nr.1. 
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Tabelul nr.1 - Baza materială administrativă a Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-

Napoca, Str. Tăietura Turcului nr.47 C1, Cladirea A2. 

NR.      

CRT 
SALA NIVEL 

CAPACITATE 

mp număr locuri 

1 A2 P01 – Bibliotecă (sală de lectură) Parter 44 32 

2 A2 P02 – Bibliotecă  Parter 31 1 

3 A2 P03 Casierie Parter 31 2 

4 A2 P04 Secretariat  Parter 44 2 

5 A2 P05 Tipografie Parter 42 2 

6 A2 P06 Birou Secretar șef (acte de studii) Parter 41 1 

7 A2 P07 Arhivă   Parter 42 1 

8 A2 P08 Centru de cercetare cadre didactice Parter 41 28 

9 Birou administrativ Etaj I 44 5 

10 Prorector – Președinte Senat Etaj I 31 2 

11 Birou administrativ Etaj I 31 3 

12 Rector  Etaj I 44 1 

13 Decanat  Etaj I 42 3 

14 Sala Senatului Etaj I 41 20 

 

Spaţiul didactic universitar cuprinzând săli de curs și seminarii, laborator de 

Informatică și alte săli de laborator, este prezentat în Tabelul nr.2: 

 

Tabelul nr.2 - Baza materială didactică a Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, 

Str. Tăietura Turcului nr.47 C1, Cladirea A2. 

NR.     

 CRT 
SALA NIVEL 

TIP CAPACITATE 

C S L mp număr locuri 

1 A2 – 105 Laborator Informatică Etaj I   X 45 32 

2 A2 - 106 Etaj I X   66 70 

3 A2 - 201 Etaj II X   50 35 

4 A2 - 202 Etaj II  X  35 25 

5 A2 - 203 Etaj II  X  35 25 

6 A2 - 204 Etaj II X   52 35 

7 A2 - 205 Etaj II  X  45 32 

8 A2 - 206 Etaj II X   66 70 

9 A2 - 207 Etaj II X   50 35 

10 A2 - 208 Etaj II  X  45 32 

TOTAL 5 4 1 489 391 
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Spațiile de învățământ destinate cursurilor (prelegerilor) și seminariilor, corespund 

calitativ cerințelor unui învățământ modern, fiind dotate cu mobilier adecvat, material 

didactic, aparatura audio-video de prezentare, iluminat natural si electric, table, ecrane de 

proiecție filme, dispozitive, retroproiectoare. 

Sintetic, în spațiul din Cluj-Napoca există: 5 săli de curs, toate cu capacitate cuprinsă 

între 32 - 70 locuri, 4 săli de seminar, 1 sală de lucrări practice, 1 laborator de informatică, la 

care se adaugă biblioteca cu 32 locuri din sala de lectură.  

Universitatea are un laborator de informatică, dotat cu un număr de 12 calculatoare 

legate în rețea, asigurând astfel necesitățile de un calculator la doi studenți pentru fiecare 

grupă de studiu.  

Laboratorul de Anatomie/Criminalistică este destinat în special studenţilor din anul 

anilor I și II de la programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă 

precum și studenților anului IV Drept, care au în planul de învățământ disciplinele de 

Anatomie și Fiziologie, respectiv disciplina de Criminalistică. Acest laborator a fost creat în 

scopul efectuării lucrărilor experimentale și a orelor practice şi este dotat cu mijloace tehnice 

și materiale necesare. 

Sălile de curs și seminarii sunt dotate cu proiector multimedia SVGA, calculator Intel 

PIV, conexiune internet fixă + wifi, table magnetice albe (Whiteboard VISUAL) și pachet 

Flipchart magnetic cu înălțime ajustabilă. 

În universitate este implementat un sistem informatic bazat pe reţea de calculatoare, 

toate calculatoarele fiind legate între ele prin Internet şi Intranet facilitând diseminarea 

informațiilor la toate nivelele. Sistemul informatic este conceput şi structurat pentru a servi la 

rezolvarea problemelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor, cadrelor didactice, top 

management-ului, ale activităţii financiare precum şi a aspectelor destinate informării publice 

prin site-ul universităţii. 

Tot ca o facilitate oferită comunității academice, a fost amenajată o parcare auto, cu un 

număr suficient de locuri pentru cadrele didactice și studenți, în care mașinile sunt 

supravegheate atât electronic cât şi de către personal special angajat pentru pază şi protecţie 

(activitate externalizată) prin intermediul firmei PP Protect.  

Pentru gestiunea academică a studenţilor a fost achiziţionat un program integrat UMS 

(University Management System) numit R-Student, care este folosit ca baza de date începând 

de la înmatricularea lor în primul an de studiu, editarea cataloagelor de examen pentru fiecare 
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disciplină din planul de învăţământ, evidenţa calificativelor obţinute la fiecare examen, 

întocmirea situaţiilor centralizatoare a promovabilităţii pe fiecare semestru şi la sfârşitul 

anului (în funcţie de creditele realizate), situaţia studenţilor audienţi (pe discipline 

nepromovate), etc. Acest modul furnizează şi date financiar-contabile privind situaţia taxelor 

aferente fiecărui student (în raport cu care se stabileşte dreptul studentului de a participa sau 

nu la examen),  în general problemele ce ţin de casierie şi contabilitate. Pentru activitatea 

profesional-științifică din universitate programul de gestiune academică, furnizează informaţii 

privind planurile de învăţământ, statele de funcţii, situaţii statistice, etc. 

Programul R-Student, utilizat în sistemul informatic al universităţii a fost achiziţionat 

pe bază de contract cu firma furnizoare care asigură mentenanța şi up-gradarea ori de câte ori 

este nevoie, iar softurile utilizate în laboratoarele studenţeşti funcţionează pe baza de licențe 

sau pe bază de acorduri cu firmele furnizoare. 

Pentru a sprijini mediul academic, în prevenirea plagiatului și combaterea încălcării 

drepturilor de autor, precum și informarea cu privire la probleme de integritate academică, 

Universitatea ”Bogdan Vodă”, a încheiat un contract de servicii (Nr. 183R din 15.10.2018 și 

Actul adițional nr.2/15.09.2021) cu firma Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL din 

București, care conferă următoarele facilități: 

1. Posibilitatea de a crea mai multe conturi de utilizatori, care pot încărca 

documentele în sistem pentru a fi analizate; 

2. Posibilitatea de a proteja originalitatea lucrărilor deja verificate. Fiecare lucrare 

nou introdusă este analizată comparativ cu lucrările adăugate în baza de date 

internă; 

3. Coeficient pentru Citate și pentru Baza de Date Legislativă; 

4. Posibilitatea de a compara cu mai multe baze de date: 

− Resursele Internetului – toate textele și fișierele disponibile gratuit pe 

internet; 

− Baza de Date Internă – cu documente încărcate în Sistem de beneficiar; 

− Baze de Date Externe – ale altor instituții care folosesc sistemul; 

− Baza de Date Legislativă – conține toată legislația românească și 

europeană. 

5. Politică comună pentru toate conturile; 

6. Condiții flexibile privind dimensiunea documentelor verificate; 

7. Asistență și consultanță pe toată perioada colaborării. 
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Prin intermediul firmei SC NET BRINEL SA (Contract 5142AO2017/ 06.09.2017), 

universitatea are închiriată licența denumită ”Open Value Subscription Education Solution 

OVS-ES”. Prin intermediul acestui contract UBV a dobândit dreptul de a utiliza licențele 

aferente programelor Windows 10 Upgrade, Office 365 ProPlus și Entreprise Mobility Suite 

conform. 

Pentru transparența informațiilor şi pentru informare publică s-a creat şi funcţionează 

pagina web a universităţii www.ubv.ro, precum și pagina oficială de Facebook 

https://www.facebook.com/ubv.ro. 

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii includ următoarele componente: 

calculatoare şi reţele de calculatoare conectate la Internet, instrumente software, pachete 

software de instruire cu licenţă, echipamente multimedia moderne care asigură o bună 

desfăşurare a programelor de studii. 

Începând cu data de 07.10.2020 Universitatea ”Bogdan Vodă”, este înregistrată cu 

domeniul ubvonline.ro, ca fiind utilizator G Suite for Education, conform Facturilor Seria 

ICI3, Nr. 0397688/ 07.10.2020, Seria ICI8 nr. 43268/27.10.2021 și Seria ICI8 Nr.120036/ 

27.09.2022, eliberate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI 

București, necesar funcționării Platformei G Suite for Education.  

Achiziționarea domeniului ubvonline.ro și utilizarea Platformei informatice G-Suite 

Education, cu domeniul dedicat UBV, pentru desfășurarea activităților didactice, a fost 

stabilită prin Hotărârea Senatului din data de 17.09.2020.  În acest sens au fost create 

conturi de utilizator pentru cadrele didactice și studenții universității.  

De asemenea au fost create pentru disciplinele de studiu „săli de clasă” (Classroom) 

pentru a putea permite  crearea, distribuirea și notarea sarcinilor de lucru în ele. Atunci când 

este necesar, activitatea pe Platforma Google Classroom se poate desfășura atât sincron (cu 

ajutorul aplicației Meet) cât și asincron prin utilizarea aplicațiilor de colaborare puse la 

dispoziție de GSuite for Education. 

Pentru buna desfășurarea a activității online, universitatea a angajat un administrator 

de platformă-dezvoltator e-learning care asigura asistența activităților gestionate, 8/7 prin 

telefon, e-mail și online prin intermediul G Suite. Aceasta platformă conferă utilizatorilor 

următoarele facilități: 

− Respectarea regulilor GDPR la nivel de platformă educațională; 

− Descoperire electronică pentru e-mailuri, chaturi și fișiere; 

− Păstrarea și arhivarea pentru Gmail și Google Meet; 

http://www.ubv.ro/
https://www.facebook.com/ubv.ro
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− Rapoarte de audit pentru a urmări activitatea utilizatorilor; 

− Controale de securitate și administrare; 

− Prevenirea pierderii datelor pentru Mail și Drive; 

− Controlul accesului la nivel de universitate cu aplicarea cheii de securitate; 

− Regiuni de date; 

− Centru de securitate cu instrument de investigare a securității; 

− Detectarea anomaliilor; 

− Program de protecție avansată; 

− Asistență pentru migrare pentru comenzile rapide Drive; 

− Suport pentru migrare pentru partaj. 

Prin intermediul platformei G-Suite, au fost create conturi de utilizator pentru cadrele 

didactice și studenții universității, fiind create grupuri aferente grupelor de studenți/program 

de studii universitare de licență și masterat, care studiază în cadrul UBV și cuprinde un număr 

de 1773 de conturi din care: 1709 conturi active și 64 de conturi suspendate, contorizate la 

data de 16 ianuarie 2023. 
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