
1. Senatul a validat Hotărârile Biroului de Senat referitoare la:

1.1 Propunerea Şcolii Doctorale Interdisciplinare, reprezentată prin Director
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Scutaru, de a transmite la Ministerul Educaţiei
Naţionale solicitarea de a desfăşura în cadrul Universităţii Transilvania din
Braşov a programului de studii doctorale  în domeniul – Muzică.

1.2 Propunerea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei privind taxele pentru
anul universitar 2013-2014 la Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, astfel:

• Modul pedagogic Nivel I anul III - 600 lei/an

• Modul pedagogic Nivel II postuniversitar - 1700 lei/an.

1.3 Propunerea Consiliului de Administraţie privind taxa de transfer a studenţilor
bugetaţi de la  Universitatea Transilvania din Braşov la alte universităţi, pentru
anul universitar 2012-2013, contravaloarea acesteia urmând a reprezenta suma
alocată de la finanţarea de bază pentru perioada de şcolarizare rămasă din durata
ciclului de studii a studentului transferat.

1.4 Propunerea Consiliului de Administraţie privind modificarea pentru anul
universitar 2013-2014 a taxei de transfer de la Universitatea Transilvania din
Braşov la alte universităţi din suma de 800 lei, după cum urmează:

• pentru studenţii bugetaţi  contravaloarea acesteia
urmând a reprezenta suma alocată de la finanţarea de bază pentru perioada
de şcolarizare rămasă din durata ciclului de studii a studentului transferat,

• pentru studenţii cu taxă contravaloarea acesteia urmând a reprezenta suma
aferentă taxei de şcolarizare pentru perioada rămasă din durata ciclului de
studii a studentului transferat.

2. Senatul a aprobat Contractele de studii doctorale pentru doctoranzii cu frecvenţă care
beneficiază de grant bugetat şi cu frecvenţă, cu taxă, pentru anul universitar 2013-
2014. Anexa 1.

3. Senatul a validat rapoartele comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor
didactice. Anexa 2.
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4. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie de acordare a unei mese de
prânz în cuantum de 14 lei, în regim gratuit, la cantinele universităţii, pentru anul
universitar 2013-2014, următoarelor categorii de studenţi: studenţi proveniţi de la
casele de copii, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi proveniţi din plasament
familial.

5. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind cuantumul burselor
studenţilor pentru sem. I al anului universitar 2013-2014:

• Bursa socială: 250 lei/lună

• Bursa de studiu: 275 lei/lună

• Bursa partială de studiu*: 200 lei/lună

• Bursa de merit: 370 lei/lună

• Bursa de performanţă: 650 lei/lună
* Bursa partială de studiu se adresează exclusiv studenţilor anului I licenţă şi master şi
se acordă numai în semestrul I.

6. Senatul a aprobat derularea activităţilor didactice din anul universitar 2013-2014
pentru programul de masterat ,, Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii
mici” , program susţinut prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/62508, în câte 10 săptămâni
efective de activitate pe cele două semestre, în care se vor comasa orele celor 14
săptămâni prevăzute.

7. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind tariful pentru
eliberarea legitimaţiilor de campus tip card, începând cu anul universitar 2013-2014,
pentru studenţii înmatriculaţi în anul I (licenţă, master şi doctorat), fiind de 30 lei/card.

8. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind modificările la
contractele de şcolarizare la IFR (licenţă şi master), ID şi la anexa de la contractul de
şcolarizare. Anexa 3.

9. Senatul a aprobat cererea d-lui Prof.univ.dr.ing. Constantin Buzatu de la Facultatea de
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial de prelungire a contractului de muncă
pentru anul universitar 2013-2014.

10. Senatul a aprobat la propunerea Consiliului de Administraţie modificările privind
Organigrama Universităţii. Anexa 4.

11. Senatul a validat raportul comisiei de concurs privind ocuparea postului pe perioadă
determinată, de asistent universitar, poz. 46 la Facultatea de Medicină, Departamentul
de Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice.



12. Senatul a aprobat cererile doctoranzilor  cu frecvenţă, proiect POSDRU/
107/1.5/S/76945, înmatriculaţi la data de 01.10.2010,  prin care au solicitat amânarea
susţinerii publice până la data de 15.12.2013 şi cererile doctoranzilor cu frecvenţă,
proiect POSDRU/107/1.5/S/76945, înmatriculaţi la data de 01.10.2010, prin  care au
solicitat amânarea susţinerii publice până la data de 15.06.2014. Anexa 5.

13. Având în vedere Anexa 1a şi b la HCA nr. 37 din 18.09.2013 coroborat cu prevederile
OMEN nr. 4982/05.09.2013 privind activitatea de conducere de doctorat, Senatul a
aprobat modificarea art. 5 alin. 3, completarea art. 27 alin. 1, introducerea unui nou
aliniat 2 şi renumerotarea aliniatelor la art. 27 din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat. Anexa 6.

14. Senatul a aprobat Planurile de învăţământ propuse de către facultăţile din
Universitatea Transilvania din Braşov pentru anul universitar 2013-2014.

15. Senatul a aprobat Statele de funcţii propuse de facultăţi pentru anul universitar 2013-
2014.

16. Senatul a aprobat, la propunerea Consiliului de Administraţie, prelungirea de la 2 la 5
ani a intervalului pentru recuperarea eşalonată a sumei de 130.685 lei, reprezentând
folos  de tras aferent perioadei martie 2010-februarie 2013 de la S.C. DISTRICT
S.R.L., şi se modifică corespunzător prevederile art.10 din Hotărârea Senatului nr. 19
din 13.06.2013, respectiv art. 9 şi 11 din Hotărârea Senatului nr. 18 din 23.05.2013),
restul prevederilor în cele două acte administrative (HS nr. 19 din 13.06.2013 şi HS nr.
18 din 23.05.2013) rămânând nemodificate.

17. Senatul nu a aprobat cererea prin care S.C. DISTRICT S.R.L. solicită acceptarea din
partea universităţii a exonerării de la plata contravalorii penalităţilor de întârziere
(dobânda de referinţă a BNR), deoarece aceste penalităţi se datorează pentru neplata în
termenul stabilit de Curtea de Conturi Braşov a debitului şi sunt stabilite în cuantumul
prevăzut de normele fiscale în vigoare, sens în care rămân în vigoare prevederile art.
11 din HS nr. 18 din 23.05.2013.

18. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind taxa pentru stand
de promovare produse pentru studenţi, în spaţiile universităţii în valoare de 500 lei/zi.

19. Senatul nu a aprobat cererea Facultăţii de Medicină cu privire la numărul de sesiuni
de examinare pentru studenţi, urmând ca acestea să fie prevăzute în Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor.

20. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie prin care se scutesc de la
plata taxei de cămin a studenţilor bursieri ai statului român (studenţi bursieri din
Republica Moldova şi studenţi români de pretutindeni) , conform listei primite de la
ministerul de resort.

http://www.unitbv.ro/Portals/0/Hotarari/Regulamente/9. Regulament privind org.si desf. stud. univ. de doctorat si postdoc..pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Hotarari/Regulamente/9. Regulament privind org.si desf. stud. univ. de doctorat si postdoc..pdf


21. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la reducerea cu
50% a taxei de cazare a studenţilor – fii/fiice ale cadrelor didactice, urmând ca aceştia
să presteze activităţi în folosul universităţii. Se modifică corespunzător  Anexa
16/HS nr. 20 din 11.09.2013, restul prevederilor din Anexa 16/HS nr. 20 din
11.09.2013 rămânând nemodificate.

22. Senatul a aprobat cererea d-lui prof.univ.dr.ing. Şerban Alexandru din cadrul
Departamentului de Instalaţii pentru Construcţii de la Facultatea de Construcţii, de a
presta în condiţiile legii plata cu ora la Universitatea Politehnică Bucureşti.

Preşedintele Senatului,

Prof. univ. dr. Emil STOICA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE

nr. _______________din _____________________

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754 şi de Conducător ştiinţific prof. univ. dr.

__________________________________________________ din Şcoala Doctorală Interdisciplinară

(SDI)

şi

Doctorand (ul/a) cu frecvenţă-DCF _______________________________________________,

Domeniul de studii doctorale: ________________________________________________,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.        din data de          ,

cu domiciliul în _______________________________________________

identificat cu CI/BI seria …. nr. .............................., CNP .................................................

a intervenit următorul contract:

A. OBIECTUL CONTRACTULUI: desfăşurarea de către doctorand, sub autoritatea IOSUD şi a

Scolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor stabilite în programul de pregătire a

doctorandului, la forma cu frecvenţă, având tema: _________________________________________

B. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE:

Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei naţionale

nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011), şi a Regulamentului de

organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat – aprobat în şedinţa de Senat din

15/11/2012.

C. DURATA CONTRACTULUI:

1. Contractul are o durată determinată, pe o perioadă de 3 ani, cuprinsă între data înmatriculării ca

doctorand, respectiv 1/10/2013 şi până la data de 30/09/2016.

2. Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea Senatului
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universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată printr-un act

adiţional la prezentul contract.

3. Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu maternal în

condiţiile legii, spitalizare în caz de boală sau accident.

4. Conform HG 681/29 iunie 2011 Art. 40, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei în termenul

prevăzut de prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are la dispoziţie o

perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizare şi susţinere publică. In perioada de graţie doctorandul nu

poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei de graţie fără a susţine teza de

doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din

Carta Universităţii „Transilvania” din Braşov şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea

doctoratului în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

1. În perioada şcolarizării, doctorandul(a) are următoarele drepturi specifice:

a) doctoranzii bursieri au dreptul la bursă lunară de doctorat în cuantum specificat prin act

adiţional. Plata bursei de doctorat se va face lunar. Orice modificări de ordin financiar vor

face obiectul unui act adiţional.

b) dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii, cu respectarea

integrală a regulamentelor interne ale universităţii şi a regulamentelor specifice ale

entităţilor de cercetare ştiinţifică ale universităţii;

c) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile

şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea integrală a regulamentelor

interne ale universităţii şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

universităţii; faţă de echipamentele Universităţii folosite de cercetător pe durata

contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în care

cauzează prin faptele sale deteriorări parţiale sau integrale ale echipamentelor va răspunde

faţă de Universitate în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

d) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în

mediul toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

e) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de

pregătire şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;
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f) dreptul de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat, printr-o cerere motivata, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI (CSDI) si al

Consiliului pentru Studii Universitare de Docotrat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de

doctorat.

2. Doctorandului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza la termen programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de

doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la

lit.C din prezentul contract;

b) obligaţia de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română.

c) obligaţia de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din

Programul de pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare

ştiinţifică stabilit de conducătorul ştiinţific;

d) obligaţia de a publica anual în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de

conferinţe internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 3 lucrări

ca prim sau unic autor, pe durata ciclului de doctorat; modificări ale acestei clauze, datorate

(re)formulării indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin

act adiţional la prezentul contract;

e) obligaţia de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) obligaţia de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de Universitatea

„Transilvania” în scopul sprijinirii activităţii de pregătire prin doctorat;

g) obligaţia de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu

regulamentele proprii ale Universităţii şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

universitate;

h) obligaţia de a desfăşura activităţi didactice în limita a maxim 6 ore convenţionale pe

săptămână, conform statelor de funcţii valabile pentru fiecare an universitar, cu excepţia

celor din anului I de studii din ciclul de doctorat;

i) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul privind

activitatea didactică, în Regulamentul Universităţii „Transilvania” din Braşov cu privire la

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi în legislaţia în vigoare;

3. Conducătorul de doctorat are, în principal următoarele drepturi:

a) să participe în comisia de admitere a doctorandului în calitate de preşedinte;
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b) să stabilească comisia de îndrumare a doctorandului;

c) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii

universitare avansate la care doctorandul trebuie să participe;

d) să beneficieze de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e) să beneficieze de resursele universităţii şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) să propună comisia de doctorat;

g) să solicite motivat CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

4. Conducătorul de doctorat are, în principal următoarele obligaţii:

a) să definească tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite

pe plan naţional. Conducătorii de doctorat vor stabilii tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a universităţii;

b) să programeze activitatea doctorandului, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale universităţii şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) să asigure îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor doctorandului şi susţinerea

la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor universităţii şi entităţilor

specifice de cercetare ştiinţifică;

d) să asigure continuitatea coordonării doctorandului pe toată durata stagiului;

e) să implice doctorandul în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematica complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) să facă propuneri conducerii IOSUD şi SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale doctorandului;

g) să contribuie, alături de IOSUD şi SDI la asigurarea participării doctorandului la conferinţe

şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) să informeze la timp, în scris, conducerea Facultăţii, Departamentul de Doctorat,

Conducerea IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea

programului de doctorat; în caz contrar, conducătorul de doctorat răspunde pentru orice

neîndeplinire a programului de doctorat;

i) Să informeze doctorandul cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a

verifica respectarea acesteia.

5. IOSUD şi SDI, au, în principal, următoarele obligaţii:
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a) să asigure condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului;

d) să asigure informarea în permanenţă a doctoranzilor referitor la noile reglementări legale;

e) să dea dispoziţii cu privire la doctoranzi şi studiile universitare de doctorat, sub rezerva

legalităţii lor;

f) să monitorizeze modul în care doctorandul îşi respectă obligaţiile prevăzute în programul

de doctorat;

g) să exmatriculeze doctorandul, la propunerea conducătorului de doctorat, în cazul în care se

constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat;

E. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei enunţate la punctul C.1, stabilită conform prevederilor

prezentului contract;

b) ca urmare a exmatriculării doctorandului din culpa sa sau în cazul transferului său la o altă

IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limită specificată la punctul

C.1.

d) în cazul decesului doctorandului sau a conducătorului de doctorat, precum şi în cazul

pierderii calităţii de conducător de doctorat, dacă IOSUD şi SDI nu pot asigura un alt

conducător de doctorat din domeniul de studii doctorale la care este înmatriculat

doctorandul.

F. DISPOZIŢII FINALE

a) situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi semnalate

conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora presupune acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului Universităţii.

b) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor

legale, precum şi în perioada de graţie plata bursei se suspendă.

c) finalizarea doctoratului se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat, conform

dispoziţiilor HG nr.681/2011.

d) prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern

nr.681/2011, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi cu Regulamentul privind organizarea şi

desfăşurarea doctoratului în Universitatea „Transilvania” din Braşov, precum şi cu orice



Anexa 1.1/HS nr. 21 din 30.09.2013

6

hotărâre a Senatului Universităţii privind activitatea doctoranzilor cu frecvenţă sau orice

altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

e) orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de

studii doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

G. CONFLICTELE în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (Universităţii „Transilvania” din Braşov),

potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un

exemplar revenind doctorandului/ei, şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea „Transilvania” din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Decan

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Juridic-contencios

Jr. Laura MANEA

Director de Departament

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Director Economic,

Ec. Elena Iuliana BANCIU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA

nr. _______________din _____________________

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754 şi de Conducător ştiinţific prof. univ. dr.

__________________________________________________ din Şcoala Doctorală Interdisciplinară

(SDI)

şi

Doctorand (ul/a) cu frecvenţă cu taxă _______________________________________________,

Domeniul de studii doctorale: ________________________________________________,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.        din data de          ,

cu domiciliul în _______________________________________________

identificat cu CI/BI seria …. nr. .............................., CNP .................................................

a intervenit următorul contract:

A. OBIECTUL CONTRACTULUI: desfăşurarea de către doctorand, sub autoritatea IOSUD şi a

Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor stabilite în programul de pregătire a

doctorandului, la forma cu frecvenţă, având tema: ________________________________________.

B. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE:

Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei naţionale

nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011), şi a Regulamentului de

organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat – aprobat în şedinţa de

Senat din 15/11/2012.

C. DURATA CONTRACTULUI:

1. Contractul are o durată determinată, pe o perioadă de 3 ani, cuprinsă între data înmatriculării ca

doctorand, respectiv 1/10/2013 şi până la data de 30/09/2016.

2. Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat durata programului de doctorat poate fi prelungita cu 1- 2 ani, cu aprobarea Senatului
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universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată printr-un act

adiţional la prezentul contract.

3. Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu maternal în

condiţiile legii, spitalizare în caz de boală sau accident.

4. Conform HG 681/29 iunie 2011 Art. 40, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei în termenul

prevăzut de prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are la dispoziţie o

perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizare şi susţinere publică. Depăşirea perioadei de graţie fără a

susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din

Carta Universităţii „Transilvania” din Braşov şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea

doctoratului în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

1. În perioada şcolarizării, doctorandul(a) are următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii, cu respectarea

integrală a regulamentelor interne ale universităţii si a regulamentelor specifice ale

entităţilor de cercetare ştiinţifică ale universităţii;

b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile

şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea integrală a regulamentelor

interne ale universităţii şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

universităţii; faţă de echipamentele Universităţii folosite de cercetător pe durata

contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în care

cauzează prin faptele sale deteriorări parţiale sau integrale ale echipamentelor va răspunde

faţă de Universitate în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în

mediul toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de

pregătire şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat, printr-o cerere motivata, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI (CSDI) si al

Consiliului pentru Studii Universitare de Docotrat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a
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conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de

doctorat.

2. Doctorandului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) de a plăti o taxa anuală de ............. RON; taxa de şcolarizare se plăteşte în două rate; prima

rată (jumătate din taxa de şcolarizare) se plăteşte până la data de 1 februarie a anului

universitar şi a doua rată (cealalată jumătate) până la data de 15 iunie a anului universitar.

Susţinerea publică a tezei de doctorat se poate programa numai după plata integrală a taxei

de şcolarizare.

b) obligaţia de a realiza la termen programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de

doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la

lit.C din prezentul contract;

c) obligaţia de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română.

d) obligaţia de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din

Programul de pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare

ştiinţifică stabilit de conducătorul ştiinţific;

e) obligaţia de a publica anual în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de

conferinţe internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 3 lucrări

ca prim sau unic autor, pe durata ciclului de doctorat; modificări ale acestei clauze, datorate

(re)formulării indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin

act adiţional la prezentul contract;

f) obligaţia de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

g) obligaţia de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de Universitatea

„Transilvania” în scopul sprijinirii activităţii de pregătire prin doctorat;

h) obligaţia de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu

regulamentele proprii ale Universităţii şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

universitate;

i) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul privind

activitatea didactică, în Regulamentul Universităţii „Transilvania” din Braşov cu privire la

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi în legislaţia în vigoare;
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3. Conducătorul de doctorat are, în principal, următoarele drepturi:

a) să participe în comisia de admitere a doctorandului în calitate de preşedinte;

b) să stabilească comisia de îndrumare a doctorandului;

c) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregatire bazat pe studii

universitare avansate la care doctorandul trebuie să participe;

d) să beneficieze de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e) să beneficieze de resursele universităţii şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) să propună comisia de doctorat;

g) să solicite motivat CSDI intreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

4. Conducatorul de doctorat are, în principal următoarele obligaţii:

a) să definească tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite

pe plan naţional. Conducătorii de doctorat vor stabilii tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a universităţii;

b) să programeze activitatea doctorandului, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale universităţii si entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) să asigure îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor doctorandului şi susţinerea

la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor universităţii şi entităţilor

specifice de cercetare ştiinţifică;

d) sã asigure continuitatea coordonãrii doctorandului pe toatã durata stagiului;

e) sã implice doctorandul în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematica complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) să facă propuneri conducerii IOSUD şi SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţiilor de cercetare ale doctorandului;

g) să contribuie, alături de IOSUD şi SDI la asigurarea participării doctorandului la conferinţe

şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) să informeze la timp, în scris, conducerea Facultăţii, Departamentul de Doctorat,

Conducerea IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea

programului de doctorat; în caz contrar, conducătorul de doctorat răspunde pentru orice

neîndeplinire a programului de doctorat;
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i) Să informeze doctorandul cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a

verifica respectarea acesteia.

5. IOSUD şi SDI, au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să asigure condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale doctorandului;

d) să asigure informarea în permanenţă a doctoranzilor referitor la noile reglementări legale;

e) să dea dispoziţii cu privire la doctoranzi şi studiile universitare de doctorat, sub rezerva

legalităţii lor;

f) să monitorizeze modul în care doctorandul îşi respectă obligaţiile prevăzute în programul

de doctorat;

g) să exmatriculeze doctorandul, la propunerea conducătorului de doctorat, în cazul în care se

constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat;

E. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei enunţate la punctul C.1, stabilită conform prevederilor

prezentului contract;

b) ca urmare a exmatriculării doctorandului din culpa sa sau în cazul transferului său la o altă

IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limită specificată la punctul C.1

d) în cazul decesului doctorandului sau a conducătorului de doctorat, precum şi în cazul

pierderii calităţii de conducător de doctorat, dacă IOSUD şi SDI nu pot asigura un alt

conducător de doctorat din domeniul de studii doctorale la care este înmatriculat

doctorandul.

F. DISPOZIŢII FINALE

a) situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi semnalate

conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora presupune acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului Universităţii.

b) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor

legale, precum şi în perioada de graţie, plata taxei se suspendă.
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c) finalizarea doctoratului se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat, conform

dispoziţiilor HG nr.681/2011.

d) prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern

nr.681/2011, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi cu Regulamentul privind organizarea şi

desfăşurarea doctoratului în Universitatea „Transilvania” din Braşov, precum şi cu orice

hotarâre a Senatului Universităţii privind activitatea doctoranzilor cu frecvenţă sau orice

altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

e) orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de

studii doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

G. CONFLICTELE în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de catre CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi solutionate pe cale amiabilă, parţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (Universitatii „Transilvania” din Brasov),

potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un

exemplar revenind doctorandului/ei, şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea „Transilvania” din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan vasile ABRUDAN

Decan

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Juridic-contencios

Jr. Laura MANEA

Director de Departament

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Director Economic,

Ec. Elena Iuliana BANCIU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________
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Universitatea Transilvania din Braşov

Senat

Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante

sem.II 2012-2013

Nr.
crt. Facultatea Departament

Poziţie
în statul

de
funcţii

Funcţie
didactică

Câştigător al
concursului

1 INGINERIE MECANICĂ Inginerie mecanică 34 Şef de lucrări Anca STANCIU

2 SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI
FORESTIERE

Silvicultură

5 Profesor Lucian CURTU

23 Şef de lucrări Codrin CODREAN

Exploatări forestiere,
amenajarea pădurilor şi

măsurători terestre

23 Şef de lucrări ConstantinGREŞIŢĂ

24 Şef de lucrări Rudolf DERCZENI
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Nr.
crt. Facultatea Departament

Poziţie
în statul

de
funcţii

Funcţie
didactică

Câştigător al
concursului

3 INGINERIA LEMNULUI
Prelucrarea lemnului şi

designul produselor din lemn 25 Şef de lucrări Ioan MUSCU

4 CONSTRUCŢII Inginerie civilă 22 Şef de lucrări
Radu Mircea
MUNTEAN

5 ALIMENTAŢIE ŞI TURISM Ingineria şi managementul
alimentaţiei şi turismului 12 Conferenţiar Miron FLOREA

6 MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Matematică informatică

26 Conferenţiar Ovidiu POPESCU

51 Lector Nicuşor MINCULETE

57 Lector Maria DIMITRIU
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Nr.
crt. Facultatea Departament

Poziţie
în statul

de
funcţii

Funcţie
didactică

Câştigător al
concursului

7
ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Management şi informatică
economică 11 Conferenţiar Radu LIXĂNDROIU

8
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI

MONTANE

Educaţie Fizică şi motricitate
specială 3 Profesor Silviu CIOROIU

9 MUZICĂ Interpretare şi pedagogie
muzicală 2 Profesor Filip IGNAC

10 MEDICINĂ

Specialităţi medicale şi
chirurgicale 39 Asistent niciun candidat

Discipline fundamentale,
profilactice şi clinice 55 Asistent niciun candidat

Preşedinte Senat,

Prof.univ.dr. Emil STOICA
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Facultatea .......................................................................

CONTRACT ANUAL DE STUDII
(anexă la contractul de şcolarizare nr. ………… din data ……………)

Numele şi prenumele studentului(ei): .................................................................................................................
Programul de studii:.............................................................................................................................................
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (licenţă)
Anul de studiu: .............

Art. 1. Prezentul contract conţine drepturile şi obligaţiile studentului şi ale instituţiei de învăţământ cu privire la desfăşurarea
activităţilor didactice în anul universitar 2013-2014, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului
Educaţiei Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului Universităţii şi ale Consiliului de
Administraţie. Prezentul contract completează prevederile contractului de şcolarizare semnat de student la momentul
înmatriculării.

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe perioada anului universitar 2013-2014, efectele juridice ale
contractului se produc din momentul semnării acestui contract, care certifică înscrierea studentului(ei) în anul universitar în
curs.

Art. 3. Taxa de studii pentru anul curent este ..................... RON, conform Hotărârii Senatului Universităţii.

Art. 4. Facultatea se obligă să asigure îndrumarea studentului în timpul anului universitar curent, inclusiv pentru completarea
prezentului contract, prin numirea unui cadru didactic Coordonator IFR, aprobat de Consiliul Facultăţii.

Art. 5. a) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare pentru anul universitar curent, astfel cum a fost stabilită de Senatul
Universităţii. Dovada achitării tranşelor din taxa de şcolarizare se face de către student prin depunerea la secretariatul facultăţii,
până la termenele comunicate de facultate, a copiei după chitanţa de plată, însoţită de original pentru conformitate. Orice
amânare la plata taxei sau plata în tranşe suplimentare a taxei de studiu se poate face doar cu aprobarea conducerii Facultăţii,
pe baza cererii scrise din partea studentului.

b) Plata taxelor se face la casieria universităţii sau în contul Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, Trezoreria
municipiului Braşov, cont nr. RO65TREZ131504601X000287, CF 4317754. Pe chitanţa de plată se va specifica obligatoriu
Numele şi prenumele studentului(ei), Programul de studiu şi forma IFR.

c) Taxa de şcolarizare cuprinde următoarele costuri: a) costul materialelor didactice tipărite şi/sau electronic (manuale
de studiu); b) costuri de utilizare a echipamentelor specifice necesare desfăşurării procesului educaţional; c) costul serviciilor
educaţionale, tutoriale şi administrative, accesul la Biblioteca Universităţii; d) costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice
faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire; e) costuri pentru asigurarea accesului prin
diferite mijloace IT la baza materială de care dispune Universitatea (platforma e-learning, portalul Universităţii); f) costuri de
examinare, conform reglementărilor interne; g) cheltuieli de regie; h) cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale.

Art. 6. Universitatea se obligă să prezinte şi să aplice prevederile din Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor în privinţa sistemului de credite transferabile.

Art. 7. Universitatea are obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale. Distribuirea acestora se face
pentru fiecare student conform procedurilor de distribuire în vigoare.

Art. 8. Studentul are dreptul să primească materialele necesare instruirii individuale, în format tipărit şi/sau electronic, incluse
în taxa de şcolarizare.

Art. 9. Rezilierea contractului de studii, la cererea studentului sau prin exmatriculare, atrage după sine următoarele obligaţii
financiare ale studentului pentru anul universitar curent:

i) dacă cererea de reziliere se înregistrează pana la data 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşei
I, Universitatea va reţine costul materialelor didactice primite de student;

ii) dacă cererea de reziliere se înregistrează după 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşelor II
sau III, Universitatea va reţine suma corespunzătoare tranşelor cu termenele depăşite.
Diferenţa dintre taxa de studii achitată şi suma de plată stabilită de Consiliul Facultăţii se restituie pe baza unei cereri aprobate
de Conducerea facultăţii.

Art. 10. Structura anului universitar
Sem. I: 14 săptămâni
Sem. II: 14 săptămâni / 12 săptămâni (pentru ultimul an de studiu)
Sesiunea de iarnă: 4 săptămâni
Sesiunea de vară: 4 săptămâni
Sesiunea de restanţe: 2 săptămâni
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Art. 11. Studentul(a) se obligă să urmeze în anul universitar curent următoarele discipline:
Disciplinele obligatorii (impuse)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

SI S L P SI S L P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Discipline opţionale (la alegere)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

SI S L P SI S L P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legendă: SI – Studiu Individual; S – Seminar; L – Laborator; P – Proiect; FV – Forma de Verificare; Cr – Credite.

Art. 12. Numărul total de unităţi de credit angajate la disciplinele obligatorii şi opţionale sunt:
Nr. credite la disciplinele obligatorii (impuse) .............................
Nr. credite la disciplinele opţionale (la alegere) ...........................

Art. 13. Prezenţa la activităţile aplicative (L, P) este obligatorie.

Art. 14. Condiţionările prevăzute în extrasul din Planul de Învăţământ prezentat mai sus sunt:
Condiţionări de promovare a anului de studii (credite şi punctaj minim):
• ............. de credite şi …….. de puncte pe an.
Condiţionări de înscriere în anul următor de studii:
• …......... de credite şi …...... de puncte.
Condiţionări de absolvire:
• ………. de credite.
• Forma de finalizare: examen de licenţă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………, în două exemplare; un exemplar din contract se păstrează
de către Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, la dosarul personal al studentului(ei), iar al doilea, de către student(ă).

DECAN, STUDENT,
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Facultatea .......................................................................

CONTRACT ANUAL DE STUDII
(anexă la contractul de şcolarizare nr. ………… din data ……………)

Numele şi prenumele studentului(ei): .................................................................................................................
Programul de studii:.............................................................................................................................................
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (master)
Anul de studiu: .............

Art. 1. Prezentul contract conţine drepturile şi obligaţiile studentului şi ale instituţiei de învăţământ cu privire la desfăşurarea
activităţilor didactice în anul universitar 2013-2014, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului
Educaţiei Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului Universităţii şi ale Consiliului de
Administraţie. Prezentul contract completează prevederile contractului de şcolarizare semnat de student la momentul
înmatriculării.

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe perioada anului universitar 2013-2014, efectele juridice ale
contractului se produc din momentul semnării acestui contract, care certifică înscrierea studentului(ei) în anul universitar în
curs.

Art. 3. Taxa de studii pentru anul curent este ..................... RON, conform Hotărârii Senatului Universităţii.

Art. 4. Facultatea se obligă să asigure îndrumarea studentului în timpul anului universitar curent, inclusiv pentru completarea
prezentului contract, prin numirea unui cadru didactic Coordonator IFR, aprobat de Consiliul Facultăţii.

Art. 5. a) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare pentru anul universitar curent, astfel cum a fost stabilită de Senatul
Universităţii. Dovada achitării tranşelor din taxa de şcolarizare se face de către student prin depunerea la secretariatul facultăţii,
până la termenele comunicate de facultate, a copiei după chitanţa de plată, însoţită de original pentru conformitate. Orice
amânare la plata taxei sau plata în tranşe suplimentare a taxei de studiu se poate face doar cu aprobarea conducerii Facultăţii,
pe baza cererii scrise din partea studentului.

b) Plata taxelor se face la casieria universităţii sau în contul Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, Trezoreria
municipiului Braşov, cont nr. RO65TREZ131504601X000287, CF 4317754. Pe chitanţa de plată se va specifica obligatoriu
Numele şi prenumele studentului(ei), Programul de studiu şi forma IFR.

c) Taxa de şcolarizare cuprinde următoarele costuri: a) costul materialelor didactice tipărite şi/sau electronic (manuale
de studiu); b) costuri de utilizare a echipamentelor specifice necesare desfăşurării procesului educaţional; c) costul serviciilor
educaţionale, tutoriale şi administrative, accesul la Biblioteca Universităţii; d) costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice
faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire; e) costuri pentru asigurarea accesului prin
diferite mijloace IT la baza materială de care dispune Universitatea (platforma e-learning, portalul Universităţii); f) costuri de
examinare, conform reglementărilor interne; g) cheltuieli de regie; h) cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale.

Art. 6. Universitatea se obligă să prezinte şi să aplice prevederile din Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor în privinţa sistemului de credite transferabile.

Art. 7. Universitatea are obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale. Distribuirea acestora se face
pentru fiecare student conform procedurilor de distribuire în vigoare.

Art. 8. Studentul are dreptul să primească materialele necesare instruirii individuale, în format tipărit şi/sau electronic, incluse
în taxa de şcolarizare.

Art. 9. Rezilierea contractului de studii, la cererea studentului sau prin exmatriculare, atrage după sine următoarele obligaţii
financiare ale studentului pentru anul universitar curent:

i) dacă cererea de reziliere se înregistrează pana la data 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşei
I, Universitatea va reţine costul materialelor didactice primite de student;

ii) dacă cererea de reziliere se înregistrează după 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşelor II
sau III, Universitatea va reţine suma corespunzătoare tranşelor cu termenele depăşite.
Diferenţa dintre taxa de studii achitată şi suma de plată stabilită de Consiliul Facultăţii se restituie pe baza unei cereri aprobate
de Conducerea facultăţii.

Art. 10. Structura anului universitar
Sem. I: 14 săptămâni
Sem. II: 14 săptămâni / 12 săptămâni (pentru ultimul an de studiu)
Sesiunea de iarnă: 4 săptămâni
Sesiunea de vară: 4 săptămâni
Sesiunea de restanţe: 2 săptămâni
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Art. 11. Studentul(a) se obligă să urmeze în anul universitar curent următoarele discipline:
Disciplinele obligatorii (impuse)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

ST SF L P SI S L P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Discipline opţionale (la alegere)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

ST SF L P SI S L P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legendă: ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – Laborator; P – Proiect; FV – Forma de Verificare; Cr – Credite.

Art. 12. Numărul total de unităţi de credit angajate la disciplinele obligatorii şi opţionale sunt:
Nr. credite la disciplinele obligatorii (impuse) .............................
Nr. credite la disciplinele opţionale (la alegere) ...........................

Art. 13. Prezenţa la activităţile aplicative (L, P) este obligatorie.

Art. 14. Condiţionările prevăzute în extrasul din Planul de Învăţământ prezentat mai sus sunt:
Condiţionări de promovare a anului de studii (credite şi punctaj minim):
• ............. de credite şi …….. de puncte pe an.
Condiţionări de înscriere în anul următor de studii:
• …........ de credite şi …...... de puncte.
Condiţionări de absolvire:
• ……… de credite.
• Forma de finalizare: disertaţie.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………, în două exemplare; un exemplar din contract se păstrează
de către Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, la dosarul personal al studentului(ei), iar al doilea, de către student(ă).

DECAN, STUDENT,



Anexa 3.3/HS nr. 21 din 30.09.2013

Anul universitar 2013-2014 Contract anual de studii ID - Pag. 1 din 2

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Facultatea .......................................................................

CONTRACT ANUAL DE STUDII
(anexă la contractul de şcolarizare nr. ………… din data ……………)

Numele şi prenumele studentului(ei): .................................................................................................................
Programul de studii:.............................................................................................................................................
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă
Anul de studiu: .............

Art. 1. Prezentul contract conţine drepturile şi obligaţiile studentului şi ale instituţiei de învăţământ cu privire la desfăşurarea
activităţilor didactice în anul universitar 2013-2014, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului
Educaţiei Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului Universităţii şi ale Consiliului de
Administraţie. Prezentul contract completează prevederile contractului de şcolarizare semnat de student la momentul
înmatriculării.

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe perioada anului universitar 2013-2014, efectele juridice ale
contractului se produc din momentul semnării acestui contract, care certifică înscrierea studentului(ei) în anul universitar în
curs.

Art. 3. Taxa de studii pentru anul curent este ..................... RON, conform Hotărârii Senatului Universităţii.

Art. 4. Facultatea se obligă să asigure îndrumarea studentului în timpul anului universitar curent, inclusiv pentru completarea
prezentului contract, prin numirea unui cadru didactic Coordonator ID, aprobat de Consiliul Facultăţii.

Art. 5. a) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare pentru anul universitar curent, astfel cum a fost stabilită de Senatul
Universităţii. Dovada achitării tranşelor din taxa de şcolarizare se face de către student prin depunerea la secretariatul facultăţii,
până la termenele comunicate de facultate, a copiei după chitanţa de plată, însoţită de original pentru conformitate. Orice
amânare la plata taxei sau plata în tranşe suplimentare a taxei de studiu se poate face doar cu aprobarea conducerii Facultăţii,
pe baza cererii scrise din partea studentului.

b) Plata taxelor se face la casieria universităţii sau în contul Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, Trezoreria
municipiului Braşov, cont nr. RO65TREZ131504601X000287, CF 4317754. Pe chitanţa de plată se va specifica obligatoriu
Numele şi prenumele studentului(ei), Programul de studiu şi forma ID.

c) Taxa de şcolarizare cuprinde următoarele costuri: a) costul materialelor didactice tipărite şi/sau electronic (manuale
de studiu); b) costuri de utilizare a echipamentelor specifice necesare desfăşurării procesului educaţional; c) costul serviciilor
educaţionale, tutoriale şi administrative, accesul la Biblioteca Universităţii; d) costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice
faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire; e) costuri pentru asigurarea accesului prin
diferite mijloace IT la baza materială de care dispune Universitatea (platforma e-learning, portalul Universităţii); f) costuri de
examinare, conform reglementărilor interne; g) cheltuieli de regie; h) cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale.

Art. 6. Universitatea se obligă să prezinte şi să aplice prevederile din Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor în privinţa sistemului de credite transferabile.

Art. 7. Universitatea are obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale. Distribuirea acestora se face
pentru fiecare student conform procedurilor de distribuire în vigoare.

Art. 8. Studentul are dreptul să primească materialele necesare instruirii individuale, în format tipărit şi/sau electronic, incluse
în taxa de şcolarizare.

Art. 9. Rezilierea contractului de studii, la cererea studentului sau prin exmatriculare, atrage după sine următoarele obligaţii
financiare ale studentului pentru anul universitar curent:

i) dacă cererea de reziliere se înregistrează pana la data 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşei
I, Universitatea va reţine costul materialelor didactice primite de student;

ii) dacă cererea de reziliere se înregistrează după 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşelor II
sau III, Universitatea va reţine suma corespunzătoare tranşelor cu termenele depăşite.
Diferenţa dintre taxa de studii achitată şi suma de plată stabilită de Consiliul Facultăţii se restituie pe baza unei cereri aprobate
de Conducerea facultăţii.

Art. 10. Structura anului universitar
Sem. I: 14 săptămâni
Sem. II: 14 săptămâni / 12 săptămâni (pentru ultimul an de studiu)
Sesiunea de iarnă: 4 săptămâni
Sesiunea de vară: 4 săptămâni
Sesiunea de restanţe: 2 săptămâni
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Art. 11. Studentul(a) se obligă să urmeze în anul universitar curent următoarele discipline:
Disciplinele obligatorii (impuse)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

SI AT TC AA SI AT TC AA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Discipline opţionale (la alegere)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei
Codul

disciplinei

Semestrul I Semestrul II

Nr.ore/sem.
FV Cr.

Nr.ore/sem.
FV Cr.

SI AT TC AA SI AT TC AA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legendă: SI – Studiu Individual; AT – Activităţi Tutoriale; TC – Teme de Control; AA – Activităţi Aplicative; FV – Forma de Verificare; Cr – Credite.

Art. 12. Numărul total de unităţi de credit angajate la disciplinele obligatorii şi opţionale sunt:
Nr. credite la disciplinele obligatorii (impuse) .............................
Nr. credite la disciplinele opţionale (la alegere) ...........................

Art. 13. Prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.

Art. 14. Condiţionările prevăzute în extrasul din Planul de Învăţământ prezentat mai sus sunt:
Condiţionări de promovare a anului de studii (credite şi punctaj minim):
• ............. de credite şi …….. de puncte pe an.
Condiţionări de înscriere în anul următor de studii:
• …........ de credite şi …...... de puncte.
Condiţionări de absolvire:
• ……… de credite.
• Forma de finalizare: examen de licenţă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………, în două exemplare; un exemplar din contract se păstrează
de către Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, la dosarul personal al studentului(ei), iar al doilea, de către student(ă).

DECAN, STUDENT,
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Anexa la contractul de scolarizare nr. ........................valabilă pentru anul
universitar 2013/2014

Art.1. Discipline obligatorii, opţionale şi facultative studiate în anul universitar
2013/2014, conform planului de învăţământ

Nr.
crt.

Disciplina Obligatorie
sau

optionala

Numar total de
ore

(curs+aplicatii)

Forma de
examinare

Numar
credite
alocate

SEMSETRUL I

SEMESTRUL II

Art.2. Pentru anul universitar 2013/2014, conform Hotărârii Senatului Universităţii,
cuantumul taxei de şcolarizare este de …………………… Plata taxei de şcolarizare se
face la termenele stabilite de Consiliul Facultăţii sau Consiliul de Administraţie, iar
intrarea în examenele de evaluare anuale este condiţionată de dovada achitării
integrale/parţiale a taxei de şcolarizare, după caz.

Subsemnatul, …………………………………., am luat la cunoştinţă obligaţiile ce îmi
revin pentru anul universitar în curs.

DECAN FACULTATE, STUDENT,
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 Organigrama a fost aprobată în şedinţa de Senat din data de 30.09.2013

 Preşedinte SENAT

 Prof.univ. dr. Emil STOICA  

RECTOR  

Biroul de Asigurare a 
Calității 

Prorector cu relaţiile 
publice şi 

promovarea imaginii 
universităţii 

Şcoala Doctorală 
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 Resurse Umane  
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nalizarea universităţii 
şi evaluarea calităţii 
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Didactic 
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Universităţii 

Prorectorat studenti 
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Lemnului 
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Fac. Matematică şi 
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Fac. Ştiinţe 
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Afacerilor 
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Management al 
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Directia 
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Administrativa 
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Informare, 
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şi 
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Biroul de Proprie-
tate  Intelectuală 

Birou de 
retelistica si 

informatizare 

Fac. de Design de 
Produs şi Mediu 

Fac. de Alimentaţie 
şi Turism 

Fac. de Sociologie şi 
Comunicare 

Centrul de Învăţare - 
Limbi moderne 

Centrul de Formare 
Continuă,  Învăţă-
mânt  la Distanţă şi 

Frecvenţă Redusă 

Editura universităţii 

Oficiul de Relații 
Internaționale 

Biroul de 
relaţii 
pentru 

studenţi 
străini  

Incubatorul ITA 
Pro_Energ 

Biroul de informatii 
publice 

Biroul de 
marketing si 

Imagine 

Comisia de 
Monitorizare, 
Coordonare şi 

Îndrumare 
Metodologică a 

Dezvoltării 
Sistemului de 

Control Managerial 

Secretariat  
Rector 

Secretar şef 
universitate 

Institutul ICDT 

Serviciul  

Direcţia general 
administrativǎ 

Departamentul de 
pregatire in 
rezidentiat 

Institutul Confucius 

 Centrul de resurse 
de informare si 
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Senat  

Baza didactică 
- service  

Baze didactice 

Fonduri  
cinegetice  

Biroul pentru 
Programe 
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Domeniul 

Educației și 
Formării 

Profesionale  

Biroul gestiune a 
proceselor academice 

Biroul de dezvoltare 
imobiliara si strategii 

administrative 

Serviciul  

Arhiva 
Birou Acte 

Studii 
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tura 

Secreta- 
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Lectoratul Francez 

Serviciul  

Conta- 
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 Formula student 
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Organigrama aprobata in Sedinta de Senat din data de 30.09.2013
Presedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Organigrama Direcției Tehnicǎ Administrativǎ

Directia Tehnică
Administrativa

Serviciu Achizitii Publice
si

Aprovizionare

Serviciu tehnic
investitii si urmariri

lucrari
Serviciu administrativ

patrimoniu

Compartiment
PSI

RSVTI

Birou
Achizitii

Compartiment
aprovizionare si
depozit central

Compartiment
transport auto

Birou tehnic-
intretinere

Echipa muncitori
cladiri

invatamant

Echipa muncitori
Complex

Memorandului

Echipa muncitori
Complex Colina
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Universitatea Transilvania din Braşov
Senat

Lista doctoranzilor cu frecvenţă, proiect POSDRU/107/1.5/S/76945, înmatriculaţi la
data de 1.10.2010, care au solicitat amânarea susţinerii publice până la data de

15.12.2013.

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Domeniu de
doctorat

Conducător
ştiinţific Facultatea

1. ARIŞANU G. Adrian
Ovidiu

Inginerie
mecanică RUS Florean Alimentaţie şi Turism

2. ATANASIU D.
Cătălin George

Inginerie
mecanică

CHIRU
Anghel Inginerie Mecanică

3. BADEA I. Milian
Calculatoare
şi tehnologia
informaţiei

MORARU
Sorin

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

4. BANEA D.
Alexandru Ştefan

Ingineria
materialelor

ŢIEREAN
Mircea

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

5. CIOBANU O. Anca Inginerie
electrică

HELEREA
Elena

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

6.
CIRCO I. Gh.
Jeanina căs.
STANCU

Inginerie şi
management

LUPULESCU
Nouraş

Inginerie Tehnologică şi
Management Industrial

7. CIUVĂŢ F.
Alexandru Liviu Silvicultură ABRUDAN

Ioan
Silvicultură şi Exploatări

Forestiere

8. COŞNIŢĂ V.
Mihaela Codruţa

Ingineria
materialelor

DUŢĂ-
CAPRĂ Anca Design de Produs şi Mediu

9. COVACI M.
Alexandra

Inginerie
mecanică

TALABĂ
Doru Inginerie Mecanică

10. ENACHE V. Adrian Silvicultură CIOBANU
Valentina

Silvicultură şi Exploatări
Forestiere

11. GHEORGHE G.
Vasile

Inginerie
mecanică VLASE Sorin Inginerie Mecanică

12. MAZILU A. Radu
Mihai

Inginerie
industrială

IOVĂNAŞ
Radu

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

13. MERCHEŞAN A. F.
Sabin Matematică PITIŞ

Gheorghe Matematică şi Informatică

14. MIHAIL V. Elena Inginerie
mecanică

CSATLOS
Carol Alimentaţie şi Turism

15. MILEA A. A.
Claudia Andreea

Ingineria
materialelor

DUŢĂ-
CAPRĂ Anca Design de Produs şi Mediu

16. MITU S. Leonard
Gabriel

Inginerie
mecanică

ROŞCA Ileana
Constanţa Design de Produs şi Mediu

17. MOGA M. O.
Horaţiu

Inginerie
mecanică

ANTONYA
Csaba Inginerie Mecanică
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Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Domeniu de
doctorat

Conducător
ştiinţific Facultatea

18.
MOROŞAN I.

Andreea Dorina căs.
CODESCU

Inginerie
electrică

SISAK
Francisc

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

19. OANCEA Gh.
Lisette Mariana

Ingineria
materialelor

SAMOILĂ
Cornel

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

20. OLTEANU A. F.
Florin Cătălin

Inginerie şi
management

CALEFARIU
Gavrilă

Inginerie Tehnologică şi
Management Industrial

21. PANFIR I. Alina
Ninett

Inginerie
industrială

MOGAN
Gheorghe Inginerie Mecanică

22. PIŢU C. N. Ciprian
Leonard

Inginerie
electrică

CÂMPEANU
Radu

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

23. SAPARIUC Ş. Florin
Alexandru

Inginerie
industrială

IOVĂNAŞ
Radu

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

24. SCHIAU G. Horia
Gheorghe

Inginerie
mecanică RUS Florean Alimentaţie şi Turism

25. SÎRBU G. Nicolae Inginerie
mecanică VLASE Sorin Inginerie Mecanică

26. TÂRNĂUCĂ D.
Bogdan Sorin

Ingineria
sistemelor

COMNAC
Vasile

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

27. ZAHARIA I. Adrian Ingineria
materialelor

MACHEDON-
PISU Teodor

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

Lista doctoranzilor cu frecvenţă, proiect POSDRU/107/1.5/S/76945 înmatriculaţi la
data de 1.10.2010 care au solicitat amânarea susţinerii publice până la data de

15.06.2014.

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Domeniu de
doctorat

Conducător
ştiinţific Facultatea

1 GHERGHIŞAN Gh.
Maria Adriana

Inginerie
industrială

CISMARU
Ivan Ingineria Lemnului

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA



Anexa 6/HS nr. 21 din 30.09.2013

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi

postdoctorat

Art. 5 alin.3 : Contractul de studii doctorale este semnat de studentul doctorand, conducătorul de
doctorat, decan, directorul de departament, directorul SDI şi Rector

Art.27 alin.1 : O persoană poate deţine funcţia de conducător de doctorat într-o singură şcoală
doctorală, unde i s-a conferit calitatea de conducator de doctorat, și numai în domeniul pentru
care s-a conferit această calitate, în baza unui contract încheiat cu IOSUD-UTBv. Competenţa
academică se stabileşte în raport cu rezultatele din cercetare obţinute. Pentru excepţiile din
domeniul artelor, trebuie să se obţină acordul CC-SDI şi avizul CNATDCU.

Art.27 alin.2 : În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de
conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul
respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate universitare/Prezidiului
Academiei Române. Cererea se adresează rectorului universităţii/preşedintelui Academiei
Române şi trebuie avizată de către directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat
(CSUD). Acordul celor două instituţii (IOSUD/IOD) se exprimă pe cererea depusă de către
conducătorul de doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului
universităţii/preşedintelui Academiei Române. Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de
conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de
conducător de doctorat necesită clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii
implicate (IOSUD/IOD) şi încheierea unui contract individual de muncă cu IOSUD/IOD unde îşi
va desfăşura activitatea.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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