
 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 / 31.05.2017 
 

În conformitate cu: 
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, 
 Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu completările și 

modificările ulterioare, 
 Ordinul MENCS nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a 

atestatului de abilitare, 
 Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în Universitatea Transilvania din Braşov, 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din IOSUD-UTBv, întrunit în şedinţa din data 
de 31.05.2017, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfășurare a studiilor universitare de doctorat și 
postdoctorat.  

Art. 2. Se validează procesul electoral organizat pentru avizarea prin votul conducătorilor de doctorat 
a Regulamentulului Şcolii Doctorale Interdisciplinare. 

Art. 3.  Se aprobă Regulamentul Şcolii Doctorale Interdisciplinare & Instrucţiunile specifice, cu modificarea/ 
reformularea alin. 1 lit. e din Instrucţiunea IS-1/1 (Cooptarea de noi membri conducători de doctorat 
în cadrul SDI) sub forma: 

e. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea normelor de 
etică şi deontologie în activitatea desfăşurată, conform Cartei UTBv. Eventuala 
nerespectare a acestor norme de etică şi deontologie profesională se constată de CSUD-
UTBv urmare a unei sesizări sau a sesizării din oficiu, şi determină suspendarea 
procedurii de cooptare în cadrul SDI până la soluţionarea definitivă a presupuselor 
încălcări ale acestor norme. Solicitantul va fi informat asupra acestei suspendări. 

Art. 4. Se aprobă propunerea de comisie de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare a d-nei  
conf. dr. Mona ARHIRE (domeniul de doctorat Filologie), în următoarea componenţă:  

Prof. univ. dr. Larisa AVRAM - Universitatea din Bucureşti 
Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER - Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 
Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE - Universitatea Transilvania din Braşov 

Art. 5.  Se respinge propunerea de comisie de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare a d-nei conf. 
dr. ing. Liana BALTEŞ (domeniul de doctorat Ingineria Materialelor), prin invalidarea unuia dintre 
membrii propuşi, care nu îndeplineşte integral cerinţele din Regulamentul privind obţinerea 
atestatului de abilitare în UTBv. 

Art. 6. Se aprobă modelul pentru Declaraţia pe propria raspundere a candidatului privind respectarea 
normelor de etică şi deontologie în activitatea desfăşurată, conform Art. 5, alin. 1, lit. k din 
Regulamentul de abilitare. 
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