Anexa 1/HS nr. 1 din 26.02.2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
SENAT
500036 Braşov, B-dul EROILOR nr. 29 tel.0268413000/362, tel./fax +40268415064, www.unitbv.ro

METODOLOGIA
de selecţie a decanilor în Universitatea Transilvania
din Braşov pentru legislatura 2016-2020
Art.1 Decanii facultăţilor Universităţii Transilvania din Braşov sunt selectaţi prin concurs
public organizat de către Rectorul Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu
completările și modificările ulterioare, a Cartei Universităţii Transilvania din Braşov și a
calendarului aprobat de Consiliul de Administrație.
Art.2. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul
facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară ori din străinătate.
Art.3. Dosarul de candidatură va fi depus la Registratura universităţii; CV-ul, lista de lucrări
și planul managerial vor fi date publicităţii pe site-ul Universităţii Transilvania din Braşov,
www.unitbv.ro/alegeri.
Art.4. Dosarul va cuprinde următoarele:
a) Cerere de depunere a candidaturii (conform modelului din Anexa 1);
b) Curriculum vitae;
c) Lista lucrărilor ştiinţifice;
d) Planul managerial pentru perioada 2016-2020 care să conţină referiri cel puţin la:
− resursa umană a departamentelor;
− managementul calităţii;
− strategia de dezvoltare a facultăţii.
e) Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare
sau judiciare (conform modelului Anexa 2);
f) Aviz de legalitate de la Compartimentul Juridic;
g) Documente care atestă locul de muncă al candidatului şi natura contractului de muncă;
h) Acordul scris de susţinere a planului managerial al Rectorului și a indicatorilor de
performanță ce vor fi stabiliți de rector (conform modelului Anexa 3).
Art.5. Consiliul facultăţii avizează candidaţii la funcţia de decan, în urma analizării
dosarului şi a audierii în plenul şedinţei de Consiliu. Consiliul are obligaţia de a aviza cel puţin doi
candidaţi, cu jumătate plus unu voturi din totalul membrilor consiliului. Votul este direct, secret şi
liber exprimat, separat pentru fiecare candidat şi nu există interdicţia de a vota favorabil pentru mai
multe candidaturi.
Art.6. Consiliului facultăţii înaintează Rectorului Universităţii lista candidaţilor care au
obţinut majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului, în ordinea numărului de voturi
obţinute de fiecare candidat, împreună cu procesul verbal al şedinţei de avizare (conform modelului
din Anexa 4).
Art.7. Decanii sunt selectaţi de către o Comisie numită şi prezidată de Rectorul Universităţii,
pe baza următoarelor criterii:
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a) opţiunea Consiliului facultăţii: 20 puncte
b) performanţa didactică şi ştiinţifică: 20 puncte
c) experienţa managerială: 20 puncte
d) susţinerea Planului de management de către candidat: 40 puncte.
Art.8. Comisia de concurs va publica conform calendarului de alegeri aprobat de CA, pe
site-ul universităţii, la secţiunea „Alegeri decani” calendarul de derulare a interviurilor pentru
susţinerea planului de management al candidaţilor la funcţia de decan. Candidații din fiecare
facultate vor fi programați pentru susținerea interviului în ordinea alfabetică a numelui de familie.
Art.9. Candidaţii care nu au fost selectaţi pot formula contestaţii cu privire la modul de
desfăşurare a concursului, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe site-ul
www.unitbv.ro/alegeri, la Registratura universităţii. Contestaţiile vor fi soluţionate de către o
comisie numită de Rector în termen de 48 ore de la depunerea acestora.
Art.10. Concursurile de selecţie pentru funcţia de decan vor fi validate de către Senatul
universităţii după care Rectorul numeşte decanii.
Art. 11. În termen de 5 zile calendaristice de la validarea concursului, decanii facultăţilor îşi
desemnează prodecanii, în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii Transilvania, şi le
stabilesc atribuţiile.
Art. 12. În situația vacantării funcției de decan va fi folosită aceeași metodologie de derulare
a selecției.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din
Braşov în data de 26.02.2016.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU
MANDATUL DE DECAN AL FACULTĂȚII
…………………………………………..
pentru perioada 2016-2020
Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………….., având gradul
didactic de …………………., cadru didactic titular al Universității …….în baza Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a Cartei Universitare şi a Metodologiei de selecţie a decanilor
în Universitatea Transilvania din Brașov pentru legislatura 2016-2020, îmi depun
candidatura la alegerile pentru funcţia de decan a Facultății ……………………………
Anexez prezentei candidaturi următoarele documente:
1. Curriculum vitae;
2. Lista lucrărilor ştiinţifice;
3. Planul managerial pentru perioada 2016-2020;
4. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află sub incidenţa unei sancţiuni
disciplinare sau judiciare;
5. Aviz de legalitate de la Compartimentul Juridic;
6. Documente care atestă locul de muncă şi natura contractului de muncă;
7. Acordul scris de susţinere a planului managerial al Rectorului și de acceptare a
indicatorilor de performanță ce vor fi stabiliți de rector.

Data,

Semnătura,

……………………

….………………………………
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Declaraţie pe proprie răspundere

Subsemnatul .............................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr. .................,
eliberat (ă) de ................................................, la data de ......................................., domiciliat în
judeţul ..............................................localitatea ............................. str.....................................nr. ….,
bloc...........

scara ...........etaj

.......... ap.

......... sector .......... cod

poştal ................

telefon......................................... fax .............................................
Prin prezenta declar pe proprie răspundere, că nu mă aflu sub incidenţa unei sancţiuni
disciplinare sau judiciare.
Nota: Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită
conform legii (Art. 322 privind falsul în declaraţii din Codul Penal).

Numele şi prenumele: ………………………………………………………….

Semnătura: ………………………………

Data: …………………………………….
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ACORD
PENTRU SUSȚINEREA PLANULUI MANAGERIAL AL
RECTORULUI UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA
ȘI A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ CE VOR FI
STABILIȚI DE RECTOR

Subsemnatul ………………………………….,cadru didactic titular al Universităţii
………………., Facultatea …………………….. , departamentul ………………………, îmi
exprim acordul pentru susţinerea planului managerial al Rectorului în mandatul 2016 – 2020 şi
de acceptare a indicatorilor de performanță ce vor fi stabiliți de rector.

Numele şi prenumele:

………………………………………………………….

Semnătura: ………………………………

Data: …………………………………….
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Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea ………………………..

PROCES VERBAL
Încheiat azi ………………. cu ocazia şedinţei
Consiliului Facultăţii ……………………

Şedinţa este condusă de …………….., decanul de vârstă a Consiliului, ajutat de ……….
cel mai tânăr membru al consiliului.
Şedinţa din data de ……………. este declarată deschisă de către Decanul de vârstă
……………….
La şedinţă participă …………. membri ai Consiliului Facultăţii. Sunt absenţi motivat:
………... Sunt absenţi nemotivat …………... Se constată că şedinţa de avizare a candidaţilor la
funcţia de decan este statutară, fiind prezenţi: ………….% dintre membrii Consiliului Facultăţii.
Decanul de vârstă ………………… anunţă ordinea de zi a şedinţei:
1. Prezentarea metodologiei de selecţie a decanilor facultăţilor Universităţii Transilvania
2. Avizarea candidaţilor la funcţia de decan
Decanul de vârstă ………………. propune alegerea unui secretariat pentru întocmirea
procesului verbal, format din minim 2 membri
Pentru întocmirea procesului verbal au fost propuşi:
1. ……………… de către …………………..
2. ……………… de către …………………
Persoanele propuse au fost aprobate de către Consiliul Facultăţii cu …………..
Decanul de vârstă …………………. propune alegerea unei comisii de numărare a
voturilor, formată din minim 2 membri
Pentru comisia de cenzori au fost propuşi:
1. ……………………. de către ……………………..
2. ……………………. de către …………………………
Persoanele propuse au fost aprobate de către Consiliul Facultăţii cu …………..
La primul punct al ordinii de zi a şedinţei de avizare a candidaţilor la funcţia de decan
……………….., prezintă succint metodologia de selecţie.
La punctul doi al ordinii de zi a şedinţei are loc avizarea candidaţilor la funcţia de decan
a Facultăţii ………………….
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Decanul de vârstă …………………. anunţă că şi-au depus candidatura pentru funcţia de
decan:
1. ……………………………………
2. ……………………………………..
3. ……………………………………
Candidaţii la funcţia de decan sunt solicitaţi să-şi prezinte pe scurt planul managerial şi să
răspundă la întrebările membrilor consiliului facultăţii.
1. …………………. şi-a expus pe scurt planul managerial
Au luat cuvântul:
………………………………………………………………
2. ……………………… şi-a expus pe scurt planul managerial
Au luat cuvântul:
………………………………………………………………..
3. ……………………… şi-a expus pe scurt planul managerial
Au luat cuvântul:
…………………………………………………………………….

Decanul de vârstă reaminteşte faptul că în conformitate cu art.6: votul este direct, secret şi
liber exprimat, separat pentru fiecare candidat.
La ora ……………………. a început procedura de votare urmată de numărarea voturilor.
La ora ………………… a fost anunţat rezultatul votului:
1. Pentru candidatul ……………………..
- voturi „anulate”:
- voturi „pentru”:
- voturi „împotrivă”:
2. Pentru candidatul ……………………….
- voturi „anulate”:
- voturi „pentru”:
- voturi „împotrivă”:
3. Pentru candidatul ………………………
- voturi „anulate”:
- voturi „pentru”:
- voturi „împotrivă”:
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Decanul de vârstă …………………… anunţă faptul că, următorii candidaţi au fost
validaţi de către Consiliul Facultăţii ……………………………
1. ……………………………
2. …………………………….
3. …………………………….
Prezentul Proces Verbal are ataşat:
- Procesul Verbal al Comisiei de Validare a Voturilor, împreună cu plicul sigilat conţinând
voturile exprimate
- Lista de Prezenţă a membrilor Consiliului Facultăţii.

Brasov, ………………
Comisia de redactare a procesului verbal:

……………………………..
…………………………….
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Calendarul admiterii la studii universitare de licență. Sesiunea Iulie 2016
Nr.
Data/Perioada
crt.
1. 18–24 iulie 2016

2.

18–20 iulie 2016

3.
4.

20 iulie 2016
25–27 iulie 2016

5.
6.

27 iulie 2016
28‐29 iulie 2016

7.
8.
9.
10.
11.

31 iulie 2016
1 – 29 august 2016
31 august 2016
1 – 2 septembrie 2016
5 septembrie 20161

Activități desfăşurate
Înscrieri la toate facultățile.
Candidații cetățeni români şi din țări UE – la sediile facultăț ilor;
Cetățeni din țări terțe UE şi români de pretutindeni – în clădirea Rectorat, B‐dul Eroilor nr.29
Înscrieri olimpici şi candidați rromi pentru toate facultățile
Înscrierile se fac centralizat, în clădirea Rectorat, B‐dul Eroilor nr.29
Afişare liste cu candidații olimpici şi candidați rromi admişi
Desfăşurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea Educați e Fizică şi Sporturi
Montane,Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii)
Afişarea listelor cu candidații admişi la toate facultățile (Liste faza I)
Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original, sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă ‐ prin OP sau la casierii)
Afişarea listelor refăcute în urma fazei II de redistribuire (Liste faza II)
Confirmare loc
Afişarea listelor (Liste faza III)
Confirmare loc
Afişarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2016 (Liste finale iulie). Comunicare locuri rămase neocupate

Preşedinte Senat,
Prof.dr. Emil STOICA

1

Pentru perioada de depunere acte / confiare a candidatilor nou admişi în fazele finale vă rugăm consultaţi cu atenţie contractul de admitere
1/1

Ver. 05/23.02.2016

Anexa 2/HS nr. 1 din 26.02.2016

Calendarul admiterii la studii universitare de masterat. Sesiunea Iulie 20161
Nr.
crt.
1.

Data/Perioada

Activităţi desfăşurate

18–24 iulie 20161

Înscrieri la toate facultăţile.
Candidaţii cetăţeni români şi din ţări UE – la sediile facultăţilor;
Cetăţeni din ţări terţe UE şi români de pretutindeni – în clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr.29
Desfășurarea probelor de concurs (la facultăţile care au prevăzute probe de concurs)
Afişarea listelor cu candidaţii admişi la toate facultăţile1 (Liste faza I)
Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original, sau confirmarea în scris, pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii)
Afişarea listelor refăcute în urma fazei II de redistribuire1 (Liste faza II)
Confirmare loc
Afişarea listelor1 (Liste faza III)
Confirmare loc
Afişarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2016 (Liste finale iulie)1. Comunicare locuri rămase neocupate

2.
3.
4.

25–27 iulie 2016
27 iulie 2016
28-29 iulie 2016

5.
6.
7.
8.
9.

31 iulie 2016
1 – 29 august 2016
31 august 2016
1 – 2 septembrie 2016
5 septembrie 20162

Preşedinte Senat,
Prof.dr. Emil STOICA

Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt
disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină.
1
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TAXE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere 2016

Nr.
crt.

Facultatea

Taxa
înscriere
( lei )

1.

Inginerie Mecanică

150

2.

Inginerie Tehnologică şi Management
Industrial

150

3.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

150

4.

Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

150

5.

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

150

6.

Ingineria Lemnului

150

7.

Construcţii

150

8.

Alimentaţie şi Turism

150

9.

Design de Produs şi Mediu

150

10.

Matematică şi Informatică

150

12.

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

13.

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

150

14.

Muzică

160

11.

150
150

200
15.

Medicină

170
250

16.

Litere

150

17.
18.

Drept
Sociologie şi Comunicare

150
150

Preşedinte Senat,
Prof.dr. Emil STOICA

Observaţii
Licenţă zi + FR + Masterat
(zi + FR) + Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi +Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + FR + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + FR + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat
Licenţă zi + FR + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + Masterat (zi +
ID) + Doctorat
Licenţă zi: Medicină
Licenţă zi: AM, BFKT, LC +
Masterat
Doctorat
Licenţă zi + ID + Masterat +
Doctorat
Licenţă zi + FR + Masterat
Licenţă zi + Masterat

Anexa 3/HS nr. 1 din 26.02.2016

TAXE DE ŞCOLARIZARE - valabile pentru anul universitar 2016-2017
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Facultatea
Inginerie Mecanică
Inginerie Tehnologică şi Management
Industrial
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

5.

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

6.
7.
8.
9.

Ingineria Lemnului
Construcţii
Alimentaţie şi Turism
Design de Produs şi Mediu

10. Matematică şi Informatică
Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor
12. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
11.

13. Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

14. Muzică

15. Medicină

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Licenţă
(lei / an)
2800

Masterat
(lei / an)
2800

Doctorat
(lei / an)
3500

2500

2500

3500

2500

2500

3500

2700

2700

3500

2500

3500

2500
2500
2500
2500 / 4000*

3500
3500
3500
3500

2500

3500

3200/
4000**
2800

4500

2800

4500

5500_SPIIV
2500_TAM
3300_MELO

6000

4000

6000

2500
2500
2500
600
1700
1700
100

3500
-

2500
2750_ Măsurători terestre
şi cadastru
2500
2500
2500
2500
2500
2600_Conversie
profesională
2700
2800
3000_EFS
3000_SPM
3400_KMS
2900_ IFR
5500_Instrumente
2500_Pedagogie muzicală
5500_Canto
5500_Medicină
3900_Asistenţă medicală
generală
4200_Balneofiziokinetoter
apie
3000_ Laborator clinic
2500
2500
2500

Litere
Drept
Sociologie şi Comunicare
Formare psihopedagogică - nivel I (IF)
Formare psihopedagogică – post-universitar nivel I (IF)
Formare psihopedagogică – post-universitar nivel II (IF)
Cursuri de pregatire pentru examenul de grad didactic II

-

Notă:
* Masterat Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, filiera Design şi
Managementul Sistemelor Frigorifice şi Criogenice;
** Master Managementul Afacerilor
Preşedinte Senat,
Prof.dr. Emil STOICA

