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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
(Contract bugetat cu bursă)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) 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 _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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:

__

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

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

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2017.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a) DOCTORANDUL bursier are dreptul la bursă lunară de doctorat în cuantumul specificat prin

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

face obiectul unui act adiţional.



3/3

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

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si 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 regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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;

f) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

c)   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)   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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.
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e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i)    de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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) de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).
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DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
(Contract bugetat fără bursă)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) 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 _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

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

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2017.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

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

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;
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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 regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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 motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

c)   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)   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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.
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e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATEA în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i) de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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) de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).
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DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA



1/1

CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
(Contract bugetat cu bursă – Medicină)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) 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 _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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:

__

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

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

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat –

aprobat în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a) DOCTORANDUL bursier are dreptul la bursă lunară de doctorat în cuantumul specificat prin

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

face obiectul unui act adiţional.
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b)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si 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 regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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;

f) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

c)   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)   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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.

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

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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g)   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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i)    de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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) de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.
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(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA



1/1

CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
(Contract bugetat fără bursă – Medicină)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) 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 _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

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

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

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

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;
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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 regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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 motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

c)   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)   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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.
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e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATEA în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i) de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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) de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).



6/6

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
(Contract CF cu frecvenţă)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,

în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă cu taxă – DCF,

Domeniul de studii doctorale: ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea
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profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2017.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

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

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,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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 motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are 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)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

d) 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) 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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.

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

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)    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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

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

„Transilvania” din Braşov cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat şi în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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)   de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, 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 ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) 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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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
(Contract FR cu taxă)

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, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă redusă – DCFR,

Domeniul de studii doctorale:                                                                                              ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind 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 redusă, având

tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea
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profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă redusă se organizează pe baza Legii

educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011)

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat –

aprobat în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2014 şi până la data de 30.09.2017.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1- 2 ani, cu aprobarea

Senatului 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 și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, 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 finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

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.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

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

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,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND 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 motivată, cu

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

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (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.

(3) DOCTORANDUL are 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)   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 art.3 din

prezentul contract;

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

d)  de a respecta programul 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) 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. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării indicatorilor minimali de

către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la prezentul contract.

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

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)   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) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

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

UNIVERSITĂŢII cu privind la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat și

postdoctorat și în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili 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)   de a programa 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)   de a asigura 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) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;



5/5

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, 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 ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

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

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(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 limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) 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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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

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

Art.7. Orice conflict  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 de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

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

revenind DOCTORANDULUI 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

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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Universitatea Transilvania din Braşov

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Sesiunea ianuarie – februarie 2015

Componenţa Comisiilor de concurs de ocupare a posturilor pe perioadă nedeterminată

Nr.
Crt. Facultatea Departamentul Postul Comisia de concurs

1. Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

Ingineria materialelor şi
sudură

Şef de lucrări, poz. 15

Preşedinte Prof.dr.ing. Mircea Horia ŢIEREAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. ing. Zoltan MARKOS
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Liana BALTEŞ
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Artur OLAH
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Lucian EFTIMIE
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Dorin Ioan CĂTANĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Ştiinţa materialelor Conferenţiar, poz. 12

Preşedinte Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Ioan MĂRGINEAN
(Universitatea Politehnică Bucureşti)
Prof.dr. ing. Zoltan MARKOS
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Ion DINESCU
(Academia Henri Coandă Braşov)
Prof.dr.ing. Vasile MIREA
(Universitatea Politehnică Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Doina RĂDUCANU
(Universitatea Politehnică Bucureşti)
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Conf.dr.ing. Dana MOTOC
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări, poz. 15

Preşedinte Conf.dr.ing. Sorin Ion MUNTEANU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Aurel CRIŞAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing.Béla VARGA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Florin CHICHERNEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Tibor BEDӦ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Virgil GEAMĂN
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

2. Inginerie Electrică şi
Ştiinţa Calculatoarelor Electronică şi Calculatoare

Conferenţiar, poz. 17

Preşedinte
Prof.dr.ing. Mihai ROMANCA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ
(Universitatea  Tehnică din Cluj- Napoca)
Prof.dr.ing. Călin MUNTEANU
(Universitatea  Tehnică din Cluj- Napoca)
Conf.dr.ing. Marcel IONEL
(Universitatea  Valahia din Târgovişte)
Prof.dr.ing. Paul Nicolae BORZA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf.dr.ing.Gheorghe PANĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Nicolae OLARIU
(Universitatea  Valahia din Târgovişte)

Conferenţiar, poz. 18
Preşedinte

Conf.dr.ing. Carmen  GERIGAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri Prof.dr.ing. Nicolae OLARIU
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(Universitatea  Valahia din Târgovişte)
Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ
(Universitatea  Tehnică din Cluj- Napoca)
Prof.dr.ing. Călin MUNTEANU
(Universitatea  Tehnică din Cluj- Napoca)
Prof.dr.ing. Mihai ROMANCA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Paul Nicolae BORZA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Marcel IONEL
(Universitatea  Valahia din Târgovişte)

Inginerie Electrică şi Fizică
Aplicată

Conferenţiar, poz. 15

Preşedinte
Prof.dr.ing. Dănuţ ILEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Dorin Dumitru LUCACHE
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din
Iaşi)
Prof.dr.ing. Dan FLORICĂU
(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Conf.dr.ing. Adrian Traian  PLEŞCA
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din
Iaşi)
Prof.dr.ing. Corneliu MARINESCU
Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Marius GEORGESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Mihai ALBU
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din
Iaşi)

Şef de lucrări, poz. 26
Preşedinte

Conf.dr.fiz. Nicolae Constantin CREŢU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
Conf.dr.fiz. Corneliu Bazil CIZMAŞ
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.fiz. Marius VOLMER
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(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Lia ACIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Şef lucr.dr.ing. Septimiu MOTOAŞCĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucr.dr.ing. Attila BOER
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Şef lucr.dr.ing. Ioana FIRĂSTRĂU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

3. Silvicultură şi Exploatări
Forestiere

Exploatări forestiere,
Amenajarea pădurilor şi

Măsurători terestre Conferenţiar, poz. 18

Preşedinte Prof.dr.ing. Gheorghe IGNEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

CS I dr.ing. Ovidiu BADEA (Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti)
CS I dr.ing. Lucian DINCĂ (Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov )
CS I dr.ing. Dănuţ CHIRA
(Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Braşov)
Conf.dr.ing. Stelian Alexandru BORZ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf.dr.ing. Rudolf Alexandru DERCZENI
(Universitatea Transilvania din Braşov)
CS I dr.ing. Constantin NEŢOIU
(Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Craiova)

4. Construcţii Inginerie Civilă Profesor, poz. 4

Preşedinte
Prof.dr.ing. Ioan TUNS
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Marina CIONCA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.arh. Marian Augustin IOAN
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti)
Prof.dr.arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
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„Ion Mincu” Bucureşti)
Prof.dr.arh. Mircea Silviu CHIRA
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr.arh. Sergiu NISTOR
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti)
Prof.dr.arh. Marius MARCU- LAPADAT
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti)

Conferenţiar, poz. 11

Preşedinte
Prof.dr.ing. Ioan TUNS
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Conf.dr.ing. Adam DOSA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Julietta DOMŞA
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof.dr. ing. Mircea RUJANU
(Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’
din Iași)

Membri
supleanţi

Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Instalaţii pentru Construcţii Conferenţiar, poz. 4

Preşedinte Prof.dr.ing. Ioan TUNS
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Alexandru ŞERBAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Adrian LUNGU
(Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați)
Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN



Anexa 2.1/HS nr. 32 din 10.12.2014

(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Conf.dr.ing. Marina VERDEȘ
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)

Membri
supleanţi

Conf.dr.ing. Viorel DRAGOȘ
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Conf.dr.ing. Anica ILIE
(Universitatea Tehnică de Construcții din
București)

5. Design de Produs și Mediu Design de produs,
Mecatronică și Mediu

Profesor, poz. 25

Preşedinte
Prof.dr.ing. Codruța JALIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Maria GAVRILESCU
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)
Prof.dr.ing. Horia IOVU
(Universitatea Politehnică din București)
Prof.dr.ing. Ileana RĂU
(Universitatea Politehnică din București)
Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIU
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)
Prof.dr. Lucia DUMITRESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Conferențiar, poz. 34

Preşedinte Prof.dr.ing. Codruța JALIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Daniela POPESCU
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof.dr.ing. Ioan DOROFTEI
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)
Prof.dr.ing. Alexandru RUS
(Universitatea din Oradea)
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Prof.dr.ing. Ion VIȘA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Florin IORDACHE
(Universitatea Tehnică de Construcții din
București)
Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Conferențiar, poz. 35

Preşedinte Prof.dr.ing. Codruța JALIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Daniela POPESCU
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof.dr.ing. Florin IORDACHE
(Universitatea Tehnică de Construcții din
București)
Prof.dr.ing. Alexandru RUS
(Universitatea din Oradea)
Prof.dr.ing. Ion VIȘA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Ioan DOROFTEI
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)
Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Conferențiar, poz. 36

Preşedinte
Prof.dr.ing. Codruța JALIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Maria GAVRILESCU
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi)
Prof.dr.ing. Horia IOVU
(Universitatea Politehnica din București)
Prof.dr.ing. Ileana RĂU
(Universitatea Politehnica din București)
Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ CAPRĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIU
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
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din Iaşi)
Prof.dr. Dana PERNIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Șef de lucrări, poz. 56

Preşedinte
Prof.dr.ing. Codruța JALIU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. Ion VIȘA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ CAPRĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Radu VELICU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

6.

Matematică şi Informatică Matematică şi Informatică

Profesor, poz. 11

Preşedinte
Prof.dr. Marin MARIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Radu GOLOGAN
(I.M.A.R Universitatea Politehnica
București)
Prof.dr. Andrei HALANAY
(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Prof.dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Radu PĂLTÂNEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Aurel RĂȘCANU
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)
Prof.dr. Gheorghiță ZBĂGANU
(Universitatea din București)

Profesor, poz. 12 Preşedinte
Prof.dr. Marin MARIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri Prof.dr. Radu PĂLTÂNEA
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(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Daniel BREAZ
(Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia)
Prof.dr. Teodor BULBOACĂ
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Gheorghe OROS
(Universitatea din Oradea)
Prof.dr. Mugur ACU
(Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu)

Profesor, poz. 14

Preşedinte
Prof.dr. Marin MARIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Adrian PETRUȘEL
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Aurelian CERNEA
(Universitatea Bucureşti)
Prof.dr. Ariana PÎTEA
(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Prof.dr. Radu PĂLTÂNEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Teodor BULBOACĂ
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Andrei HALANAY
(Universitatea Politehnica Bucureşti)

Conferenţiar, poz. 29

Preşedinte
Prof.dr. Marin MARIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Vladimir BĂLAN
(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Prof.dr. Ion MIHAI
(Universitatea din Bucureşti)
Prof.dr. Paul POPESCU
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(Universitatea din Craiova)
Conf.dr. Marius PĂUN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri Prof.dr. Ioan BUCĂTARU

supleanţi
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)
Conf.dr. Mircea CRÂȘMĂREANU
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)

Conferențiar, poz. 30

Președinte
Prof.dr. Marin MARIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Florian BOIAN
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Dana SIMIAN (Universitatea
“Lucian” Blaga din Sibiu)
Prof.dr. Luminița STATE
(Universitatea din Pitești)
Prof.dr. Ernest SCHEIBER
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
suplean

Prof.dr. Dan DUMITRESCU (Universitatea
Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca)
Conf.dr. Daniela DĂNCIULESCU
(Universitatea din Craiova)

7. Ştiinţe Economice şi
Administrarea afacerilor

Marketing, Turism Servicii și
Afaceri internaționale Conferențiar, poz. 13

Preşedinte
Conf.dr. Constantin CRISTINEL
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Aurelia-Felicia STĂNCIOIU
(A.S.E. București)
Prof.dr. Nicolae LUPU (A.S.E. București)
Prof.dr. Adrian MICU
(Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
Conf.dr. Ruxandra Gabriela ALBU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Roxana SÂRBU
(A.S.E. București)
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Conf.dr. Dana BOȘCOR
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Conferențiar, poz. 15

Preşedinte
Conf.dr. Constantin CRISTINEL
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Roxana SÂRBU
(A.S.E. București)

Prof.dr. Aurelia-Felicia STĂNCIOIU
(A.S.E. București)
Prof.dr. Adrian MICU
(Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
Conf.dr. Anca MADAR
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanți

Prof.dr. Nicolae LUPU
(A.S.E. București)
Conf.dr. Dana BOȘCOR
(Universitatea Transilvania din Braşov)

8. Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane Performanță motrică Profesor, poz. 1

Preşedinte Prof.dr. Mircea NEAMŢU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Lorand BALINT
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. Marian DRAGOMIR
(Universitatea din Craiova)
Prof.dr. Dionisie TURCU
(Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
Prof.dr. Tatiana DOBRESCU
(Universitatea “Vasile Alecsandri” din

Bacău)

Membri
supleanți

Prof.dr. Liliana MIHĂILESCU
(Universitatea din Pitești)
Prof.dr. Gloria RAȚĂ
(Universitatea “Vasile Alecsandri” din
Bacău)

9. Psihologie şi Ştiinţele Psihologie şi Formare în Lector, poz. 33 Preşedinte Prof.dr. Toader PĂLĂȘAN
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Educaţiei Educaţie (Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Mariela PAVALACHE -ILIE
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Mihaela VOINEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Laura Teodora DAVID
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Laura Elena NĂSTASĂ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanți

Lect.dr. Simona Elena INDREICA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Cornelia COCAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

10. Muzică Interpretare şi Pedagogie
muzicală

Profesor, poz. 6

Preşedinte
Prof.dr. Ignág Csaba FILIP
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Mădălina RUCSANDA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. DUŢICA Gheorghe
(Universitatea de Arte „George Enescu” din
Iaşi)
Prof.dr. Gabriel BANCIU
(Academia de Muzică Gheorghe Dima din
Cluj-Napoca)
Prof.dr. Olguţa  Carmen LUPU
(Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Marin CAZACU (Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti)
Prof.dr. Stela DRĂGULIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Lector, poz. 62
Preşedinte

Prof.dr. Mădălina RUCSANDA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
Prof.dr. Ignág Csaba FILIP
(Universitatea Transilvania din Braşov)
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Conf.dr. Alina NAUNCEF (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Mihaela BUHAICIUC
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Cristina BUGA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Stela DRĂGULIN
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. Corina IBĂNESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

13. Medicină Discipline Fundamentale,
Profilactice şi Clinice

Conferențiar, poz. 12

Preşedinte
Prof.dr. Marius Alexandru MOGA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Victoria BURTEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. Delia Marina PODEA
(Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad)
Prof.dr. Dragoş MARINESCU
(UMF din Craiova)
Prof.dr. Roxana CHIRIŢĂ
(UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Cristinel ŞTEFĂNESCU
(UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi)
Conf.dr. Daniel VASILE
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)

Conferențiar, poz. 15

Preşedinte
Prof.dr. Marius Alexandru MOGA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Oana Andreia COMAN
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Prof.dr. Liliana Marcela ROGOZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Daniel VASILE
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Conf.dr. Vladimir BACÂREA
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(UMF din Târgu  Mureş)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Daniela Lucia MUNTEAN
(UMF din Târgu  Mureş)
Conf.dr. Alina Mihaela PASCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Șef de lucrări, poz. 48

Preşedinte
Prof.dr. Liliana Marcela ROGOZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
Prof.dr. Anamaria BECHIR
(Universitatea „Titu Maiorescu” din
Bucureşti)
Conf.dr. Mihaela Maria CERNUŞCĂ-
MIŢARIU
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf.dr. Horia Mihail BARBU
(Universitatea „Titu Maiorescu” din
Bucureşti)
Şef lucr. dr. Alina ORMENIŞAN
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)

Membri
supleanţi

Conf.dr. Laura ŞTEF
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf.dr. Alina Mihaela PASCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Specialităţi Medicale şi
Chirurgicale

Conferenţiar, poz. 9

Preşedinte
Prof.dr. Marius Alexandru MOGA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Viorel JINGA
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Conf.dr. Orsolya MARTHA
(UMF din Târgu  Mureş)
Conf.dr. Nicolae GRIGORE
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Conf.dr. Bogdan BRATICEVICI
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)

Membri Prof.dr. Aurel MIRONESCU
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supleanţi (Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Mihai HARZA
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)

Conferenţiar, poz. 10

Preşedinte
Conf.dr. Alina Mihaela PASCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
Prof.dr. Evelina MORARU
(UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi)

Prof.dr. Ioana Alina ANCA
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Conf.dr. Aurica RUGINĂ
(UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi)
Conf.dr. Ligia STĂNESCU
(UMF din Craiova)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Aurel MIRONESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Sorin MAN
(UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca)

Şef de lucrări, poz. 29

Preşedinte
Conf.dr. Alina Mihaela PASCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Conf.dr. Gheorghe POPA
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Conf.dr. Anca COLIŢĂ
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)
Şef lucr.dr. Alexandru PÂRVAN
(UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca)
Şef lucr.dr. Adriana DIACONU
(UMF „Carol Davila” din Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Aurel MIRONESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Şef lucr.dr. Claudia GAVRIŞ
(Universitatea Transilvania din Braşov)

12. Litere Literatură şi Studii Culturale Lector, poz. 34 Preşedinte
Prof.dr. Rodica ILIE
(Universitatea Transilvania din Braşov)
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Membri

Conf.dr. Marianne KOCH
(Universitatea Bucureşti)
Lect.dr. Ioana DIACONU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Mihaela PARPALEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Delia COTÂRLEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf.dr. Carmen PUCHIANU
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Elena BUJA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

13. Drept Drept

Profesor, poz. 5

Preşedinte
Prof.dr. Cristinel Ioan MURZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Ioan LEŞ
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof.dr. Lucian CHIRIAC
(Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş)
Prof.dr. Radu CATANĂ
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Nicolae VOICULESCU
(Universitatea „Titu Maiorescu” din
Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Dragoş CHILEA
(Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş)
Prof.dr. Claudia ROŞU
(Universitatea de Vest dinTimişoara)

Profesor, poz. 6
Preşedinte

Prof.dr. Cristinel Ioan MURZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
Prof.dr. Ioan LEŞ
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
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Prof.dr. Lucian CHIRIAC
(Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş)
Prof.dr. Radu CATANĂ
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Nicolae VOICULESCU
(Universitatea „Titu Maiorescu” din
Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Dragoş CHILEA
(Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş)
Prof.dr. Claudia ROŞU
(Universitatea de Vest dinTimişoara)

Profesor, poz. 7

Preşedinte
Prof.dr. Cristinel Ioan MURZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Petre BUNECI
(Universitatea Ecologică din Bucureşti)
Prof.dr. Ovidiu PREDESCU
(Universitatea „George Bariţiu” din Braşov )
Prof.dr. Vlad BARBU
(Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din
Bucureşti)
Prof.dr. Ştefan DEACONU
(Universitatea din Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Verginel LOZNEANU
(Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din
Bucureşti)
Prof.dr. Alexandru IONAŞ
(Universitatea „Spiru Haret” din Braşov )

Profesor, poz. 8

Preşedinte
Prof.dr. Cristinel Ioan MURZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Gabriel BOROI
(Universitatea „Nicolae Titulescu” din
Bucureşti)
Prof.dr. Liviu STĂNCIULESCU
(Universitatea „Nicolae Titulescu” din
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Bucureşti)
Prof.dr. Alexandru IONAŞ
(Universitatea „Spiru Haret” din Braşov )
Prof.dr. Mihai FLOROIU
(Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi )

Membri
supleanţi

Prof.dr. Vlad BARBU
(Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din
Bucureşti)
Prof.dr. Ovidiu PREDESCU
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov )

14. Sociologie şi Comunicare Ştiinţe Sociale şi ale
Comunicării

Profesor, poz. 3

Preşedinte
Prof.dr. Silviu COPOSESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Marian PREDA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof.dr. Dumitru BATÂR
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof.dr. Adrian HATOS
(Universitatea din Oradea)
Prof.dr. Claudiu COMAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Horaţiu RUS
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof.dr. George POEDE
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)

Conferenţiar, poz. 12

Preşedinte
Prof.dr. Silviu COPOSESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Marian PREDA (Universitatea din
Bucureşti)
Prof.dr. Dumitru BATÂR
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof.dr. Adrian HATOS
(Universitatea din Oradea)
Prof.dr. Claudiu COMAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof.dr. Horaţiu RUS (Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu)
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Preşedinte SENAT,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Prof.dr. George POEDE
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)

Conferenţiar, poz. 13

Preşedinte
Prof.dr. Silviu COPOSESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Nicolae EDROIU
(Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-
Napoca)
Prof.dr. Adrian CIOROIANU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof.dr. Agnes Terezia ERICH
(Universitatea „Valahia” din Târgovişte)
Prof.dr. Claudiu COMAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf.dr. Mircea NEGRU
(Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti )
Conf.dr. Gabriela RĂŢULEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Preşedinte
Prof.dr. Silviu COPOSESCU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Conf.dr. Codrina ŞANDRU
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Lector, poz. 27 Membri Conf.dr. Carmen BUZEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Lect.dr. Florin NECHITA
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Conf.dr. Gabriela RĂŢULEA
(Universitatea Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lect.dr. Marinela ŞIMON
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof.dr. Claudiu COMAN
(Universitatea Transilvania din Braşov)
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Universitatea Transilvania din Braşov

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
Sesiunea decembrie 2014 – februarie 2015

Componenţa Comisiilor de concurs de ocupare a posturilor pe perioadă determinată

Nr.
crt. Facultatea Departamentul Postul Comisia de concurs

1. Construcţii Inginerie Civilă

Şef de lucrări, poz. 22

Preşedinte Prof. dr. ing. Ioan TUNS
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Conf. dr. ing. Marius BOTIŞ
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Adam DOŞA
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Valentin Vasile
UNGUREANU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Marius MANTULESCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Conf. dr. ing. Gavril MUNTEAN
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Paraschiva MIZGAN
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Şef de lucrări, poz. 23

Preşedinte
Prof. dr. ing. Ioan Tuns
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Conf. dr. ing. Marius BOTIŞ
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Adam DOŞA
(Universitatea Transilvania din Brașov)
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Conf. dr. ing. Valentin Vasile
UNGUREANU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Marius MANTULESCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Conf. dr. ing. Gavril Muntean
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Paraschiva Mizgan
(Universitatea Transilvania din Brașov)

2. Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Management  şi
Informatică economică Asistent, poz. 38

Preşedinte Prof. dr. Tiberiu FORIŞ
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof .dr. Dorin LIXĂNDROIU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Nicoleta PETCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Cătălin MAICAN
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Conf. dr. Ruxandra ALBU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Cristina NICOLAU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

3. Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane Performanţă Motrică Asistent, poz. 16

Preşedinte Conf. dr. Elena Moldovan
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Conf. dr. Răzvan Sandu Enoiu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Ioan Turcu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Veronica Mîndrescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)



Anexa 2.2/HS nr. 32 din 10.12.2014

Lect. dr. Andreea Cătănescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Lect. dr. Alina Martoma
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Wilhelm Robert Grosz
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Asistent, poz. 17

Preşedinte Conf. dr. Elena Moldovan
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Conf. dr. Răzvan Sandu Enoiu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Ioan Turcu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Veronica Mîndrescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Andreea Cătănescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Lect. dr. Alina Martoma
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Wilhelm Robert Grosz
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Educaţie Fizică şi
Motricitate Specială Asistent, poz. 28

Preşedinte Lect. dr. Florentina Nechita
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof. dr. Lorand Balint
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Carmen Gugu Gramatopol
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Lect. dr. Alina Martoma
(Universitatea Transilvania din Brașov)
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Lect. dr. Andreea Cătănescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Mircea Neamţu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Wilhelm Robert Grosz
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Asistent, poz. 29

Preşedinte Lect. dr. Florentina Nechita
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof. dr. Lorand Balint
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Carmen Gugu Gramatopol
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Alina Martoma
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Andreea Cătănescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Mircea Neamţu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Wilhelm Robert Grosz
(Universitatea Transilvania din Brașov)

4. Muzică Interpretare şi Pedagogie
Muzicală Asistent, poz. 65

Preşedinte Prof. dr. Mădălina Rucsanda
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof. dr. Ignac Filip
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Alina Nauncef
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Lect. dr. Mihaela Buhaiciuc
(Universitatea Transilvania din Brașov)
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Lect. dr. Cristina Buga
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri supleanţi

Prof. dr. Stela Drăgulin
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Corina Ibănescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)

5. Medicină Specialităţi Medicale şi
Chirurgicale

Asistent, poz. 43

Preşedinte Prof. dr. Aurel MIRONESCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof. dr. Marius Alexandru MOGA
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Iosif ŞAMOTĂ
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. Cătălin MIŞARCA
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. Ioan SCÂRNECIU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri
supleanţi

Șef lucr. dr. Mircea VARGA
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. Dorin CODARCEA
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Asistent, poz. 58

Preşedinte Prof. dr. Marius Alexandru MOGA
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri

Prof. dr. Aurel MIRONESCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. Costin ATANASIU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. Ioan SCÂRNECIU
(Universitatea Transilvania din Brașov)
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Șef lucr. dr. Cătălin MIŞARCA
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Membri
supleanţi

Asist.dr. Cezar PODAŞCĂ
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Asist.dr. Daniel CIURESCU
(Universitatea Transilvania din Brașov)

Preşedinte SENAT,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Obiectivul 1: Promovarea unei structuri, a unor reglementări de funcționare şi a unui sistem
de alocare a resurselor care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a universității,
prin:

1.1. Asigurarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare şi onestitate
cu Senatul Universității, organizațiile studențeşti, facultățile şi departamentele
universității, Institutul de cercetare‐dezvoltare ICDT‐PRODD şi celelalte structuri
şi organizații din universitate;

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.2. Identificarea periodică şi înaintarea către Senat a propunerilor de amendare a
Cartei Universității şi a regulamentelor de organizare şi funcționare, în vederea
armonizării acestora cu schimbările legislației naționale în domeniu şi cu nevoile
de dezvoltare a universității;

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.3. Promovarea unor structuri suport şi administrative adaptate la nevoile de
dezvoltare a universității şi care să servească cu competență şi respect
comunitatea universitară, precum şi a unui sistem informatizat de circulație a
documentelor prin care să fie redusă birocrația actuală;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.4. Sprijinirea dezvoltării tuturor facultăților din universitate;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.5. Promovarea unui sistem de alocare a resurselor către facultăți şi departamente
bazat pe transparență, colegialitate, echitate şi flexibilitate (în condițiile
respectării reglementărilor în vigoare);
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.6. Promovarea unor mecanisme şi structuri (inclusiv fundații) care să permită
facultăților/ departamentelor să presteze activități specifice (altele decât
activitățile de educație şi cercetare), prin care să atragă finanțare pentru propria
dezvoltare;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

1.7. Organizarea unei şedințe a Consiliului de Administrație în fiecare facultate din
universitate, în vederea cunoaşterii şi înțelegerii problemelor specifice cu care se
confruntă facultățile/departamentele.
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul
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Obiectiv 2: Promovarea în universitate a unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi
motivare a resursei umane, prin:

2.1. Analiza la nivelul fiecărei facultăți/departament a situației resursei umane şi
elaborarea unui program pe termen scurt, mediu şi lung de dezvoltare a acesteia
în vederea satisfacerii nevoilor didactice, ştiințifice şi administrative (inclusiv a
cerințelor de acreditare a diverselor programe de studii);
o Termen: aprilie 2015
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.2. Profesionalizarea structurii administrative, la nivelul universității şi al facultăților,
prin creşterea rolului administrației în sprijinirea dezvoltării unei conduceri
academice mai competente şi mai eficiente;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.3. Asigurarea competențelor didactice şi de cercetare ale personalului academic
prin procese de selecție, dezvoltare şi management; atragerea de cadre didactice
talentate atât din punctul de vedere al cercetării ştiințifice cât şi cel al procesului
educațional;

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.4. Identificarea nevoilor de dezvoltare în carieră a diverselor categorii de personal şi
promovarea unor mecanisme de satisfacere a acestor nevoi (training,
specializări, facilitarea continuării studiilor superioare pentru personalul cu studii
medii etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.5. Identificarea la nivelul universității a personalului didactic şi de cercetare cu
performanțe în diverse domenii (ştiințific, administrativ, relațiile cu studenții,
relațiile cu mediul economic şi socio‐cultural, organizarea practicii etc.) şi
asigurarea cadrului optim de performanță pentru aceste categorii de personal,
precum şi de transfer a acestor cunoştințe către alți colegi;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.6. Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice în vederea finalizării
doctoratului, a realizării criteriilor minimale de abilitare sau pentru obținerea
titlurilor ştiințifice (training, plata taxelor de publicare, a participărilor la confe‐
rințe etc.), precum şi premierea de către universitate a rezultatelor cercetării;
o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

2.7. Identificarea şi promovarea unor mecanisme de atragere a tinerilor valoroşi în
universitate prin stimulente financiare şi morale (cazare, implicarea în proiecte,
sprijinirea participării la stagii de specializare, conferințe etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul
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2.8. Susținerea cadrelor didactice cu experiență din universitate pentru a participa şi
a reprezenta universitatea în diverse structuri, consilii sau agenții la nivel
regional, național sau internațional (ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS, consilii de
administrație, comitete naționale şi internaționale etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.9. Sprijinirea profesorilor pensionari pentru continuarea activității şi propunerea
către Senat a unor mecanisme de recompensă financiară atractive pentru
conducătorii de doctorat şi coordonatorii – pensionari de contracte de cercetare‐
dezvoltare;
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.10. Identificarea şi promovarea mecanismelor de recompensă (financiară, punctaj
FRACS, prioritate la promovare etc.) pentru personalul didactic şi TESA care
prestează activități suplimentare (admitere, coordonare practică, GESFO, orar,
pregătire rapoarte de evaluare internă etc.) sau pentru soluții inovative privind
dezvoltarea universității;

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

2.11. Promovarea unor mecanisme de dezvoltare a sentimentului de apartenență la
comunitatea Universității Transilvania din Braşov, inclusiv prin produse
personalizate.
o Termen: permanent
o Răspund: Departamentul de marketing şi imagine, Prorectorul cu relațiile publice şi
promovarea imaginii universității, Rectorul

Obiectiv 3: Promovarea unui proces de învățământ modern, centrat pe nevoile studenților şi
corelat cu cerințele pieței muncii, prin:

3.1. Intensificarea activității Consiliului de curriculum, format din cadre didactice cu
experiență în proiectarea şi managementul programelor de studii, responsabil cu
strategia curriculară în universitate.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3.2. Implementarea unui program de conformare la cerințele standardelor generale
şi a celor specifice de acreditare pentru toate programele de studii autorizate să
funcționeze provizoriu sau care urmează să fie evaluate periodic.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul

3.3. Susținerea compatibilizării programelor de studii cu prevederile cadrului național
al calificărilor din învățământul superior.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul
cu activitatea didactică, Rectorul
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3.4. Integrarea temei „dezvoltării durabile” în programele de studii din oferta
educațională a universității, ca element specific în identitatea instituției

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul
cu activitatea didactică, Rectorul

3.5. Fundamentarea şi propunerea către Senatul Universității a numărului minim de
studenți pentru demararea unui program de studii, în conformitate cu reglementările
privind finanțarea domeniilor de studii prin granturi multianuale de studiu.

o Termen:mai 2015
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

3.6. Susținerea dimensionării echilibrate a formațiilor de studiu în situațiile în care
posibilitățile financiare permit acest lucru.

o Termen: iulie 2015
o Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3.7. Promovarea, în procesul didactic, a tehnicilor de predare inovative şi a metodelor de
evaluare corespunzătoare obținerii rezultatelor învățării proiectate; creşterea gradului de
utilizare a platformei e‐learning de către cadre didactice şi studenți.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3.8. Reproiectarea programelor de studii şi definirea rezultatelor învățării în sensul
formării competențelor transversale, inclusiv dezvoltarea personală, a spiritului civic
şi etic în rândul studenților.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul
cu activitatea didactică, Rectorul

3.9. Stimularea activităților didactice de tip interactiv şi susținerea logistică a practicii
de specialitate.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

3.10. Abordarea cercetării ştiințifice ca şi componentă a procesului de educație, de‐a
lungul întregului traseu: licență – master – doctorat.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

3.11. Promovarea unor programe în limbi străine şi a unor programe europene
comune (joint degree/double degree) mai ales în ciclul II – master şi consolidarea
centrului de predare a limbii române ca limbă străină.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul
cu activitatea didactică, Rectorul

3.12. Sprijinirea structurii suport (susținută de specialiştii din domeniul ştiințelor
educației din universitate) care să proiecteze strategia de formare inițială şi
continuă a cadrelor didactice şi să monitorizeze implementarea acesteia.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul
cu activitatea didactică, Rectorul
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3.13. Elaborarea şi implementarea unui program de profesionalizare a carierei universitare
prin formarea şi perfecționarea cadrelor didactice în domeniul didacticii universitare
(didactica specialității, specificitatea carierei didactice etc.); asigurarea mijloacelor
necesare pentru traininguri de didactică la nivel universitar, sprijin logistic pentru efectua‐
rea de schimburi de experiență cu colegi din alte universități din țară şi din străinătate,
participarea la concursuri profesionale naționale şi internaționale cu propriii studenți.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea studențească şi
legătura cumediul economic şi socio‐cultural, Prorectorul cu Relațiile Publice, Rectorul

3.14. Dezvoltarea formării continue în universitate pe baza diversificării ofertei de pro‐
grame acreditate, a extinderii bazei materiale, a elaborării unor materiale didactice
adecvate, a flexibilității decizionale şi financiare şi a unui marketing adecvat.

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

Obiectiv 4: Susținerea activității de cercetare‐dezvoltare‐inovare şi transfer tehnologic, prin:

4.1. Promovarea cadrului instituțional, logistic şi de alocare a resurselor prin care universi‐
tatea să se situeze printre cele mai performante universități din România în domeniul cer‐
cetării şi să devină reprezentativă la nivel internațional în domeniulDezvoltării durabile.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

4.2. Sprijinirea instituțională şi administrativă a ICDT – PRODD şi a Şcolii Doctorale
Interdisciplinare (SDI) în desfăşurarea activităților specifice.

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul SDI, Directorul ICDT, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi
informatizarea, Rectorul

4.3. Promovarea ICDT – PRODD la nivel regional, național şi internațional în vederea
valorificării potențialului avantaj competitiv şi de imagine pe care acesta îl conferă
universității.

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul ICDT, Prorectorul cu activitatea de cercetare, Rectorul

4.4. Adaptarea  sistemului de promovare şi evaluare a activității de cercetare  la
cerințele actuale pe plan național şi internațional.

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

4.5. Elaborarea unei strategii şi a măsurilor de implementare care să stimuleze creşterea
vizibilității bazate pe rezultatele cercetării în universitate (articole, brevete etc.).

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

4.6. Sprijinirea dezvoltării Editurii Universității Transilvania din Braşov, a (re)acreditării
şi clasificării ei într‐o poziție relevantă pentru toate domeniile ştiințifice
reprezentative din universitate; susținerea în continuare a apariției seriilor valoroase
ale Buletinului Ştiințific al Universității;

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul Editurii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
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4.7. Recompensarea conducătorilor de doctorat în momentul validării tezelor coordonate.

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul SDI, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea,
Rectorul

4.8. Propunerea unor măsuri de întărire a SDI şi de stimulare a colaborărilor
internaționale, a doctoratului în cotutelă şi a atragerii de doctoranzi şi post‐
doctoranzi din străinătate;

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul SDI, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea,
Rectorul

4.9. Asigurarea unui cadru flexibil şi stimulativ de desfăşurare a activității Incubatorului
Tehnologic şi de Afaceri PRO‐Energ şi a Centrului de Tehnologii, Inventică şi Business
şi promovarea colaborării acestora cu Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi
incubator de afaceri ce va fi construit de către Agenția Metropolitană în apropierea
ICDT‐PRODD;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Rectorul

4.10. Sprijinirea activității de cercetare ştiințifică a studenților prin organizarea
sesiunilor cercurilor ştiințifice studențeşti şi premierea celor mai bune lucrări într‐
un cadru festiv, susținerea participării la evenimente ştiințifice naționale şi
internaționale şi editarea unor reviste studențeşti de cultură şi informație
ştiințifică;
o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Prorectorul cu
activitatea studențească şi legătura cumediul economic şi socio‐cultural, Rectorul

4.11. Sprijinirea logistică şi financiară a publicațiilor ştiințifice ale universității sau a
celor sub egida universității în vederea creşterii impactului şi a vizibilității
naționale şi internaționale.

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul Editurii, Rectorul

4.12. Sprijinirea logistică şi financiară a persoanelor care publică în reviste cu FI şi sau
SRI, în vederea creşterii vizibilității internaționale.

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

Obiectiv 5: Dezvoltarea unei relații de parteneriat real şi activ cu studenții în implementarea
tuturor proceselor academice din universitate, în soluționarea problemelor sociale, precum şi
în colaborarea cu mediul exterior universității prin:

5.1. Susținerea punctelor de vedere şi a poziției studenților în soluționarea
problemelor specifice universității şi a altor aspecte sociale sau extra‐universitare
care îi preocupă;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul



o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural,
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5.2. Îmbunătățirea comunicării cu studenții la nivelul conducerii universității şi a
facultăților, inclusiv prin mijloace precum adresă de e‐mail dedicată şi căsuță de
„Reclamații   şi opinii”, pentru stimularea implicării lor în viața comunității
universitare;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, Prorectorul cu
activitatea studențească şi legătura cumediul economic şi socio‐cultural, Rectorul

5.3. Dezvoltarea mijloacelor de promovare a personalității şi a reuşitelor studenților
universității, care să includă: premierea într‐un cadru adecvat a studenților cu
rezultate deosebite, afişarea reuşitelor acestora în interiorul universității, editarea
anuală şi distribuirea către partenerii din mediul economic şi socio‐cultural a unei
broşuri cu realizările studenților;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.4. Susținerea organizării şi premierii anuale la nivel de facultăți a concursurilor „Cel
mai bun student din an”, „Cea mai bună grupă” şi „Şeful de promoție”, precum şi
stimularea implicării studenților în identificarea proiectelor de dezvoltare a universității
prin organizarea anuală a concursului de idei şi proiecte „Zece din douăzeci de mii”;

o Termen: iunie 2015
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.5. Organizarea anuală a Conferinței „Absolvenții în fața companiilor – AFCO”, în
vederea promovării proiectelor de diplomă ale absolvenților de licență şi master în
fața reprezentanților mediului economic şi socio‐cultural;

o Termen:mai 2015
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.6. Intensificarea colaborării cu casa de cultură a studenților, clubul sportiv
universitar şi sprijinirea organizării în colaborare cu facultățile de profil a unor
spectacole, festivaluri, concursuri sportive etc.;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.7. Elaborarea şi implementarea unei strategii de implicare şi angajare a studenților
în diverse activități din universitate sau în proiecte comune cu agenții economici;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.8. Promovarea unei legături mai strânse a studenților cu mediul socio‐economic
prin parteneriate directe, organizarea de stagii de tip internship sau atragerea de
burse sau proiecte specifice;



o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural,
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5.9. Susținerea materială din fonduri proprii şi din alte venituri atrase, a studenților
cu probleme sociale (scutirea de la plata taxei de şcolarizare sau a taxei de cămin,
sprijinirea familiilor de studenți în momentul căsătoriei sau naşterii unui copil etc.);

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Consiliul de Administrație, Rectorul

5.10. Susținerea directă a activităților studențeşti printr‐un buget distinct, inclus în
bugetul anual al universității, pe baza unor proiecte şi a unei repartizări stabilite în
mod transparent cu reprezentanții studenților;

o Termen: aprilie 2015
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Consiliul de Administrație, Rectorul

5.11. Asigurarea personalului şi a cadrului logistic la Centrul de Informare, Consiliere şi
Orientarea în Carieră (CICOC), astfel încât acesta să poată asigura premisele pentru
integrarea studenților şi a absolvenților în societate; identificarea cauzelor ce conduc la
rate ridicate de abandon şi crearea de mecanisme pentru reducerea acestui fenomen.
o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

5.12.Organizarea, în parteneriat cu studenții a unor acțiuni de promovare a universității
în liceele din tara şi din Republica Moldova.
o Termen:mai 2015
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Rectorul

Obiectiv 6: Dezvoltarea relațiilor cu mediul economic şi socio‐cultural şi promovarea
universității ca entitate reprezentativă la nivel regional, național şi internațional, prin:

6.1. Intensificarea relațiilor, colaborărilor şi parteneriatelor cu agenții economici şi
mediul cultural de la nivel local, regional şi național în dezvoltarea activităților de
formare a resursei umane, culturale, de cercetare‐dezvoltare şi transfer tehnologic;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

6.2. Realizarea în cadrul „Consiliului partenerilor Universității Transilvania din Braşov”,
de activități concrete între universitate şi mediul economic şi socio‐cultural, inclusiv
extinderea „Podiumului Companiilor”;

o Termen: Permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Consiliul de Administrație, Rectorul

6.3. Dezvoltarea unor parteneriate constructive cu autoritățile locale şi regionale, precum şi
cu diverse instituții, organizații şi agenții, în vederea realizării unor proiecte comune care să
conducă la dezvoltarea universității precum şi a comunității locale şi regionale;



6.4. Stimularea implicării partenerilor în dezvoltarea programelor de master care să
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răspundă solicitărilor din mediul economic şi socio‐cultural;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

6.5. Dezvoltarea de mecanisme pentru identificarea periodică a gradului de satisfacție al
angajatorilor şi pentru urmărirea carierei absolvenților;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul

6.6. Elaborarea şi implementarea unei strategii de promovare a imaginii universității
în comunitate, la nivel regional, național şi internațional, care să evidențieze atât
domeniile de tradiție cât şi cele dezvoltate mai recent, respectiv rezultatele şi
realizările deosebite obținute în cadrul acestora;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Consiliul de
Administrație, Rectorul

6.7. Dezvoltarea coerentă şi susținută a facilităților comunității ALUMNI şi atragerea mai
activă a absolvenților în viața şi dezvoltarea universității;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu activitatea studențească şi legătura cu mediul economic şi socio‐
cultural, Rectorul

6.8. Dezvoltarea unor parteneriate cu liceele din județul Braşov şi din județele limitrofe
prin care să fie prezentată şi promovată cu regularitate universitatea şi care să sprijine
recrutarea noilor studenți; creşterea gradului de informare a potențialilor candidați cu
privire la oferta educațională a universității, pentru facilitarea alegerii carierei potrivite
şi reducerea ratei de abandon în primi ani de studiu;

o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Consiliul de
Administrație, Rectorul

6.9. Organizarea acțiunii „Liderii de mâine” şi a acțiunilor din cadrul săptămânii „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

o Termen:mai 2015
o Răspund: Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Rectorul,

6.10. Organizarea stagiunii de Concerte a Universității Transilvania
o Termen: permanent
o Răspund: Decanul Facultății de Muzică, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea
imaginii universității, Rectorul

6.11. Organizarea zilei Universității
o Termen: 1Martie 2015
o Răspund: Consiliul de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii
universității, Rectorul
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6.12. Organizarea unor manifestări cultural artistice şi sportive pentru membrii comunității
academice (Seara de Sfântul Nicolae, Spectacolul de Moş Crăciun)

o Termen: decembrie 2014
o Răspund: Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Rectorul

6.13.Diseminarea manifestărilor organizate de universitate în comunitate, prin mijloace
specifice (site‐ul universității, conferințe de presă, etc.)
o Termen: permanent
o Răspund: Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii universității, Rectorul

6.14.Îmbunătățirea comunicării cu mediul intern şi extern universității (elaborarea şi
difuzarea newsletterului, emiterea comunicatelor oficiale de presă, actualizarea
informațiilor de pe site‐ul universității, realizarea materialelor de promovare a
universității şi actualizarea lor)
o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Prorectorul cu relațiile publice şi promovarea imaginii
universității, Rectorul

Obiectiv 7:Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea judicioasă a bazei materiale a universității, prin:

7.1. Implementarea unui program de renovare, reabilitare, întreținere şi semnalizare a
corpurilor de clădire ale universității, astfel încât acestea să fie aduse la standardele pe
care le impune o instituție publică de referință din unul dintre cele mai frumoase şi mai
importante oraşe din România;

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul Tehnico‐administrativ, DirectorulGeneral Administrativ, Rectorul

7.2. Elaborarea şi implementarea pe termen scurt a unui plan de amenajare a unor noi
spații (subsol, mansardă etc.) în corpurile de clădire ale universității (Rectorat, corpurile
P, K, N, S, J, Colina universității etc.);

o Termen: permanent
o Răspund:Directorul Tehnico‐administrativ, DirectorulGeneral Administrativ, Rectorul

7.3. Continuarea procesului de intabulare a bunurilor imobile ale universității şi de
lămurire a situației terenurilor şi a clădirilor revendicate de către foştii proprietari;

o Termen: permanent
o Răspund:Oficiul Juridic, Rectorul

7.4. Implementarea planului de amenajare, reorganizare şi alocare a spațiilor în
corelație cu nevoile proceselor academice din universitate, prin consultarea tuturor
facultăților;

o Termen: permanent
o Răspund: Directorul Tehnico‐administrativ, Directorul General Administrativ, Consiliul de
Administrație, Rectorul

7.5.Analizarea periodica a situației investițiilor în derulare sau a celor planificate pe termen
scurt, a implicațiilor financiare ale acestora şi organizarea unui proces de consultare cu
comunitatea academică în vederea stabilirii oportunității şi prioritizării lor;

o Termen: aprilie 2015
o Răspunde: Rectorul
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7.6. Stimularea implicării mai active a facultăților în dezvoltarea şi întreținerea bazei
materiale a universității prin activități specifice domeniului (producția de mobilier,
întreținerea unor rețele de calculatoare, amenajarea spațiilor verzi etc.);

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

7.7. Continuarea procesului de îmbunătățire a condițiilor de cazare, acces la internet
şi servire a mesei în cele două locații (Memorandului şi Colina Universității), precum
şi dezvoltarea unor facilități de servire a produselor de patiserie sau a băuturilor
nealcoolice în corpurile de clădire din universitate;

o Termen: permanent
o Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Şeful Serviciului Cantine, Directorul General
Administrativ,, Rectorul

7.8. Colaborarea cu autoritățile locale şi cu Inspectoratul Şcolar Braşov în vederea
identificării disponibilității unor spații în vederea preluării şi amenajării lor ca spații
didactice sau pentru cazarea studenților;

o Termen: permanent
o Răspunde: Rectorul

7.9. Elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare a bazei sportive a
universității, precum şi de facilitare a accesului studenților universității la bazele
sportive şi la instituțiile culturale din Braşov;

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

7.10. Identificarea şi implementarea măsurilor de reabilitare şi dezvoltare a unor baze
de recreere, agrement sau organizarea unor evenimente cultural‐sportive pentru
angajații şi studenții universității în zonele deținute de universitate (Săcele, Sânpetru
etc.).

o Termen: permanent
o Răspund: Consiliul de Administrație, Rectorul

Rector,

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
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Universitatea Transilvania din Braşov

I. Licenţă ZI

Lista programelor de studii propuse pentru acreditare
în anul universitar 2014-2015

Nr.
crt.

Facultatea
coordonatoare Domeniul de licenţă Program de studii

Statut program de
studii (an acordare

calificativ )

Coordonator
program de

studii

Promoţii/

situaţie

admitere

1. Facultatea de Alimentaţie
şi Turism

Inginerie şi
management

Inginerie şi
management în
industria turismului

AP 2008 Prof.dr.ing.
Romulus GRUIA

2012 - Da
2013 - Da
2014 - Da

2. Facultatea de Design de
Produs şi Mediu

Ştiinţe inginereşti
aplicate Inginerie medicală AP 2008 Prof.dr.ing. Ileana

ROŞCA

2012 - Da
2013 - Da
2014 - Da

3. Facultatea de Medicină Sănătate Balneofiziokinetoterapie
şi recuperare

A 2014 cu încredere
limitată – vizită de
evaluare după un an -
cererea se depune înainte
cu 3 luni de expirarea
termenului de valabilitate

Lector dr. Roxana
MICLĂUŞ

Vizită
obligatorie

II. Licenţă IFR

Nr.
crt.

Facultatea
coordonatoare Program de studii

Statut program de
studii (an primire
răspuns/ statut )

Coordonator
program de

studii

4. Facultatea de Ingineria
Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării

lemnului - IFR AP 2008
Conf.dr.ing.
Wilhelm
LAURENZI

2012 - Da
2013 - Da
2014 – Nu
Nu au avut
admisi în

2012, 2013
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Universitatea Transilvania din Braşov

Lista programelor de studii propuse pentru evaluare periodică
în anul universitar 2014-2015

A. Licenţă zi

Nr.
crt. Facultatea coordonatoare Domeniul de licenţă Program de studii

Statut program de
studii (an acordare

calificativ)

Coordonator program de
studii

1.
Facultatea de Inginerie
Mecanică

Ingineria
autovehiculelor 1.Autovehicule rutiere EP 2010 Prof.dr.ing. Nicolae ISPAS

2.
Facultatea de Inginerie
Tehnologică şi
Management Industrial

Inginerie industrială 2.Tehnologia construcţiilor
de maşini EP 2010 Prof.dr.ing. Viorel DRĂGOI

Inginerie industrială 3.Maşini unelte şi sisteme
de producţie EP 2010 Prof.univ.dr.ing.Ioan CRISTIAN

3.
Facultatea de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

Ştiinţe inginereşti
aplicate 4.Inginerie fizică A 2010 Prof.dr.ing. Doru URSUŢIU

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

5.Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii A 2010 Prof.dr.ing. Florin SANDU

4. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor

Inginerie industrială 6.Ingineria sudării EP 2010 Prof.dr.ing. Virgil Nicolae
CÂNDEA

Ingineria materialelor 7.Ştiinţa materialelor EP 2010 Prof.dr.ing. Ana VEŢELEANU

5. Facultatea de Design de
Produs şi Mediu Ingineria mediului 8.Ingineria si protecţia

mediului în industrie A 2010 Prof.dr.ing. Anca DUŢĂ

6. Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sporturi Montane Educaţie fizică şi sport 9.Educaţie fizică şi

sportivă EP 2010 Prof.dr. Lorand BALINT

7. Facultatea de Litere Limbi moderne aplicate
10. Limbi moderne

aplicate (franceză-
engleză)

EP 2010 Lector dr. Corina MICU
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B. Licenţă ID

Nr.
crt. Facultatea coordonatoare

Domeniul de licenţă

Program de studii

Statut program
de studii (an

primire răspuns/
statut)

Coordonator program
de studii

8.
Facultatea de Inginerie
Tehnologică şi
Management Industrial

Inginerie şi
management

11 . Inginerie
economică
industrială

A 2010 Şef lucr.dr.ing. Cătălin
CHIVU

9. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei

12. Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar

A 2010 Asist.univ.dr. Marius
BAZGAN

Preşedinte SENAT,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov

Rezultatul alegerilor la nivelul colectivelor de studenţi

1. Studenţi pentru Consiliul facultăţilor

Nr.crt. Facultatea Membri Consiliul Facultăţii

1
Inginerie Mecanică Tămăşan Mădălina Gabriela

Ioniţă Adrian
Năstase Beatrice Laura
Opriş Andrei Ioan

2 Inginerie Tehnologică şi
Management Industrial

-

3 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Badiu Adina Corina
Popa Robert Ionuţ

4 Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

Duruian Ioana Alexandra
Scorţeanu Ioana Teodora
Frusinoiu Roxana Mădălina
Jelescu Eleonora

5 Silvicultură şi Exploatări
Forestiere

Lupu Ioana Roxana
Galan Iulia Elena
Cicşa Avram
Guţaş Iulian Dan

6 Ingineria Lemnului
Seremet Elena
Lang Bianca
Maxim Vlad

7 Construcţii

Muşat Marius
Nistor Mircea
Stroie Andrei Daniel
Ruscuţa Adrian Ştefan

8 Alimentaţie şi Turism
Ţîntaru Loredana Roxana
Cârstoiu Elena
Mănăilă Victor
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9 Design de Produs şi Mediu

Vrabie Eliza
Sîmpetru Gabriela
Sârghi Jean Ionuţ
Opriţoiu Alexandra
Pirău Daniela Elisabeta

10 Matematică şi Informatică

Ionescu Bianca
Radu Alexandru Mihai
Bărbulescu Daniel
Bularca Andreea

11 Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Motoran Nicolae Daniel
Vasile Mădălina Andreea
Munteanu Diana Elena
Răduţă Mihaela Giorgiana

12 Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Taţa Anitha Teodora
Pop Cristina

13 Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane

Leonte Robert Andrei
Deleu Roxana
Oancea Alina
Movileanu Flavia Andrada

14 Muzica

Purcărea Corina
Popescu Ioana
Elciu Cristian
Bonea Leonard Octavian

15 Medicina -

16 Litere Brătulescu Alma
Bălan Gina Cristina

17 Drept
Ungureanu Ana Maria
Cozanu Oana Maria
Rogojanu Adelina Maria

18 Sociologie şi Comunicare
Ipate Andreea Cristina
Costache Sânziana
Făinărea Andreea Octavia



Anexa 5/HS nr. 32 din 10.12.2014

2.Studenţi pentru Senatul universitar

Nr.crt. Facultatea Membri propuşi în Senat
1 Inginerie Mecanică Fianu Andreea Iuliana

Sturzu Teodora
Carabulea Ionuţ Laurenţiu

2 Inginerie Tehnologică şi
Management Industrial

Blaj Mădălina Ioana
Baltag Ciprian Daniel
Ţăran Cătălin

3 Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

Badiu Adina Corina – membru plin
Popa Robert Ionuţ
Marina Valentina Maria

4 Inginerie Electrică şi
Ştiinţa Calculatoarelor

Scorţeanu Ioana Teodora
Oană Dragoş Octavian
Pârv Andrei Petru

5 Silvicultură şi Exploatări
Forestiere

Beşliu Emanuel Vasile
Bălan Vasilică
Albul Toader Emil

6 Ingineria Lemnului Anton Ioana
Baraboi Dan Radu
Anchidin Corina Maria

7 Construcţii Preda Cosmin Georgian
Gafia Cosmin Andrei
Lincă Bogdan Mihail

8 Alimentaţie şi Turism Ţîntaru Loredana Roxana
Babeş Adelina Maria

9 Design de Produs şi
Mediu

Chiru Radu Dumitru
Rusea Ioana Denisa
Văduvă Denisa

10 Matematică şi
Informatică

Radu Alexandru Mihai
Stoian Ioana Lorena
Bulgarea Paul Cristian
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11 Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Motoran Nicolae Daniel – membru plin
Costache Bianca Ioana
Pripoaie Diana Nicoleta
Vasile Mădălina Andreea

12 Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei

Ganea Magdalena Georgiana
Ioan Vicenţiu Gabriel
Taţa Anitha Teodora

13 Educaţie Fizică şi
Sporturi Montane

Leonte Robert Andrei
Deleu Roxana
Oancea Alina

14 Muzica Popescu Ioana
Purcărea Corina
Elciu Cristian

15 Medicina -
16 Litere Jinga Bianca Georgiana

Brătulescu Alma
Prosan Timea

17 Drept Cozanu Oana Maria
Ungureanu Ana-Maria
Rogojanu Adelina Maria

18 Sociologie şi Comunicare Toma Aida Florentina
Toderaşcu Victor Cătălin
Făinărea Andreea Octavia

Preşedinte SENAT,

Prof.univ.dr. Emil STOICA


