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Avand in vedere contextul situatiei epidemiologice internationale/nationale, determinata de 

raspandirea coronavirusulu i SARS-CoV-2, ~i a Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri 

pentru prevenirea ~i combaterea pandemiei de COVID-19, coroborata cu prevederile art. 287 alin. 2 

lit. j din Legea nr.1 / 2011, justificandu-se astfel convocarea ~i desfa~urarea ~edinte i ord inare a 

Senatului Universitatii prin exceptie de Ia dispozitiile art. 25 alin. 1 teza I din Regulamentul de 

organizare ~ i functionare a Senatului Universitatii, prin mijloace de comunicare on-line. 

I. Senatul a votat modalitatea de inceperea a activitatii didactice in anul universitar 2021-2022, fiind 

aprobata participarea fizica a tuturor studentilor Ia toate activitatile didactice, conform programului 

de desfa~urare a acestora, cu respectarea ~i aplicarea tuturor normelor de proteqie. 

II. Senatul a discutat ~i a aprobat acordurile date de Pre~edintele Senatului cu privi re Ia: 

11.1 Rectif icarea prin completarea Anexei 5.2 din HS nr. 18 din 21 .04.2021, privind numirea comisii lor de 

disertatie Ia Facultatea de Silvicultura ~i exploatari forestiere, Ia Comisia 3 - Silvicultura multifunctionala (in 

limba engleza) cu mentionarea ~i a programului de studii Silvicultu ra europeana (in limba engleza). facultatea 

indicimd aceea~i comisie. 

11.2 Suplimentarea celor 8 locuri alocate doamnei prof. dr. med. Liliana Rogozea, pentru doctoranzi i din Romania, 

cu 4 locuri care vor fi alocate exclusiv pentru concursul de admitere Ia doctorat 2021 pentru candidatii non-UE 

(Albania). 

11.3 Calendaru l de admitere Ia studiile universitare pentru invatamant de masterat. sesiunea- septembrie 2021 

(An ex a 1.1) ~i Contractu I privind procedura de inscriere ~i selectia candidati lor Ia concursul de admitere -

septembrie 2021 ~i inmatricu larea candidatilor admi~i (Anexa 1.2), pentru Facultatea de Medicina. 

Ill. Senatul a discutat ~i a aprobat propunerile Consiliului de Administratie, cu privire Ia: 

111.1 Prelungirea calitatii de titular pana Ia sfar~itul anului universitar 2021-2022, a unui cadru didactic de Ia 

Facultatea de Alimentatie ~i turism, conform adresei nr. 10912/07.09.2021. 

111.2 Prelungirea calitatii de titular pana Ia sfar~itul anului universitar 2021-2022, a unui cadru didactic de Ia 

Facultatea de Alimentatie ~i turism, conform adresei nr. 10913/07.09.2021 . 

111.3 Desfa~urarea de activitati didactice in anul universitar 2021-2022, conform art. 285 al in. 5 din Legea 

1/2011 ~i a criteriilor universitat ii din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice ;;ide cercetare, de catre 

cadre didactice asociate, Ia Facultatea de Alimentatie ~i turism. 

111.4 Acordarea in comodat catre Ministerul Afacerilor Externe-Ambasada Romaniei Ia Belgrad, pentru o 

perioada de 10 ani, a aparaturii necesare imbunatatirii procesului de predare a limbii romane in unitati de 

invatamant superior ~i general din Republica Serbia. 

111.5 Primirea in comodat, din partea Mitutoyo Romania SRL, a ma~inii de masurat circularitate RA120P nr. cod 

produs 211 -6260 cu seria 300261211, impreuna cu software-ul Roundpak vers 7.4 ~i dongle seria HWDI-

00017273 cu unitatea PC -Fujitsu Siemens W520 ~i monitorul NEC de 21 inch, pentru o perioada de 4 ani, ca 

modificare temporara a gestiunii din cadrul L3 all COT- Laboratorului de metro Iogie dimensionala Mitutoyo. 
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111.6 infiintarea, in cadrul Departamentului de Specialitati medicale ~i chirurgicale al Facultatii de Medicina, a unui 

post de secretar II cu studii superioare pe perioada nedeterminata, modificand organigrama departamentului cu 

postul astfel infiintat. 

Ill. 7 infiintarea unui post de secretar II cu studi i superioare pe perioada nedeterminata in structura decanatului 

Facultatii de lnginerie electrica ~i ~tiinta calculatoarelor modificand organigrama departamentului cu postul 

astfel infiintat. 

111.8 Modificarea organigramei Biroului de Relatii Publ ice prin transferul ~i transformare unui post vacant pe 

perioada nedeterminata de Ia Compartimentul Juridic, conform adresei nr. 11142/09.09.2021 ~ i revenirea Ia 

organigrama celor doua structuri (Compartiment Juridic ~i Birou Relatii Publice) aprobata Ia data de 24.09.2020 

dupa f inalizarea procedurii de concurs. 

111.9 Modificarea organigramei Biroului de Comunicare prin transferul ~i transformarea unui post vacant pe 

perioada nedeterminata de Ia Compartimentul Juridic, conform adresei nr. 11164/10.09.2021, ~i revenirea Ia 

organigrama celor doua structuri (Compartiment Juridic ~i Birou de Comunicare) aprobata Ia data de 24.09.2020 

dupa finalizarea procedurii de concurs. 

IV. Senatul a discutat ~i a aprobat propunerile Consiliului de Administratie, cu privire Ia: 

IV.1 Planul de masuri pentru organizarea activitatii in Universitatea Transilvania din Bra~ov in conditi i de 

siguranta epidemiologica, pentru prevenirea imbolnaviri lor cu virusul SARS-CoV- 2 pentru anul universitar 2021 -

2022. 

IV.2 Modificari ale Regulamentuluiprivind acordarea de burse ?i alte forme de sprijin material. 

IV.3 Modificari ale Regulamentuluiprivind organizarea ?i func{ionarea caminelor studen,te?ti. 

IV.4 Tarifele de cazare in caminele studente~ti, anul universitar 2021-2022. Anexa 2 

IV.S Acordarea unei mese de pranz in cuantum de max. 15 lei/zi, in regim gratuit, Ia cantinele - restaurant ale 

universitatii, pentru anul universitar 2021 - 2022, urmatoarelor categorii de student i: 

- studenti proveniti de Ia casele de copii, 

- studenti orfani de ambii parinti. 

- studenti proveniti din plasament familial. 

V.1 Senatul a aprobat modifidiri ale Regulamentul privind activitatea profesionala a studenfilor. 

V.2 Senatul a aprobat Calendarul alegerilor pentru completarea membrilor in Consiliul 

Departamentului - lnginerie mecanica - Facultatea de lnginerie mecanica. Anexa 3 

V.3 Senatul a respins ca netemeinica ~i pentru lipsa de calitate a petentului pl~mgerea prealabila 

inregistrata sub nr. 9939/13.08.2021 i mpotriva pet. II al HS nr. 21 din 14.07.2021 . 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitati i Transilvania din Brasov . . . 
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV              Anexa 1.1/HS nr. 24 din 15.09.2021 
       

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE 
pentru învățământ de  MASTERAT (cu frecvență) la Facultatea de Medicină- Sesiunea Septembrie 2021 

 

 

 

Nr. 
crt. Faza Data/Perioada Activități desfășurate 

1.  

În
sc

rie
ri 

Până în 19 septembrie 2021, ora 13:00 Înscrierile se fac online pentru toți candidații. 

2.  

Va
lid

ăr
i 

do
sa

re
 

18-20 septembrie 2021  
 

Validarea dosarelor de înscriere 

3.  

Pr
ob

e d
e 

co
nc

ur
s 

21-22 septembrie 2021  Desfășurarea probelor  de concurs – interviu  

4.  

FA
ZA

 I 

22septembrie 2021  Afișarea listelor cu candidații admiși – (ora 20:00 ) 

5.  23 septembrie 2021 

Confirmare loc – termen limită 23 septembrie 2021 ora 15:00  
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă          Depunerea actelor de studii în original 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă       Plata primei tranșe a taxei de școlarizare: 
a) Online în aplicația de admitere 
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform 

contractului de admitere 

6. A
) FA

ZA
   

FI
NA

LĂ
 

24 septembrie 2021 Afișarea listelor finale 
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                            Anexa 1.2/HS nr. 24 din 15.09.2021 
 

CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE 
ADMITERE SEPTEMBRIE 2021 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI 

Nr. legitimație …………….. din………………… 
 

 
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină, reprezentată prin Rector prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN și 

respectiv Decan Prof.dr. Marius Alexandru MOGA, denumită în acest contract UNIVERSITATEA și 
2. .............................................................................................................................................., CNP....................................................în calitate de candidat la 

Facultatea de Medicină, născut la data de................................, având cetățenie ........................................, cu domiciliul stabil: 
str.…………..…….........................................., nr…........, bl......, sc…......, ap......., localitatea......................................................, 
județul............................................, telefon................................,  posesor al CI/BI/pașaport seria............., nr......................., eliberat 
de.....................la data.............., denumit în acest contract CANDIDATUL; 

 
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligațiile asumate de părți și drepturile conferite CANDIDATULUI, în vederea derulării în 
bune condiții a concursului de admitere 2021, precum și stabilirea condițiilor de înmatriculare a candidaților declarați admiși în sesiunea 
SEPTEMBRIE 2021, atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe cele cu taxă, în concordanță cu legislația în vigoare. 
 
Art. 2. CANDIDATUL se înscrie la concursul de admitere Septembrie 2021 organizat la Facultatea de Medicină, (în continuare denumită 
FACULTATEA). 
 
Art. 3. În cazul în care va fi declarat admis la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, CANDIDATUL este de acord 
să fie înmatriculat în anul universitar 2021-2022, sens în care se obligă, potrivit fazelor descrise mai jos, să aducă la îndeplinire 
următoarele: 
 
În FAZA I:  
 
• dacă va fi admis la 22 septembrie 2021 pe locurile fără taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE actele de studii1  

în original, până la data de 23 septembrie 2021, ora 15:00.  
În cazul în care candidatul nu depune actele de studii în original și nu comunică în scris opțiunea sa pentru înmatriculare 
până la data de 23 septembrie 2021, ora 15:00, va fi declarat RESPINS la data de 24 septembrie 2021, iar procedura de admitere 
va intra în FAZA FINALĂ. 
 

• dacă va fi admis la 22 septembrie 2021 pe locurile cu taxă, CANDIDATUL se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare 
în una din următoarele două variante: a) online în aplicația de admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării 
dovezii plății în aplicația de admitere, până la data de 23 septembrie 2021, ora 15:00. Verificarea conformității plății va fi 
efectuată de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității.  
În cazul în care plata este neconformă sau candidatul achită taxa prin transfer bancar dar nu încarcă dovada plății până 
la data de 23 septembrie 2021, ora 15:00, el va fi declarat RESPINS în listele finale din data de 24 septembrie 2021. 

 
Art. 4. Neconfirmarea locului ocupat în Faza I la termenele stabilite, atrage după sine excluderea candidatului din concursul de 
admitere.  

 
Art. 5. CANDIDATUL declară că a luat la cunoștință că, pentru situația în care va fi declarat admis ca student pe locurile cu taxă, va fi 
obligat să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum      lei) și să încarce pe platforma de admitere dovada plății dacă 
plata s-a efectuat prin transfer bancar, conform termenelor și condițiilor de la art. 3, art.4 și art. 8 al prezentului contract. Celelalte  

 
1 Prin acte de studii se înțelege: 

A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în anii anteriori sau 
A2) Adeverință care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în sesiunea 
august 2021; 
document la care se adaugă: 
B1) Diploma de licență sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți, din anii anteriori, ai unei instituții de învățământ superior, însoțită de anexa 
constând în foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sau 
B2) Adeverință care atestă promovarea examenului de finalizare a studiilor de licență, cu notele obținute la fiecare probă și media anilor de studii, pentru 
candidații absolvenți ai studiilor de licență în sesiunea iulie/ septembrie 2021. 
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tranșe ale taxei de școlarizare vor fi achitate, după înmatriculare, conform termenelor ce se vor stabili de către Consiliul de 
Administrație al UNIVERSITĂȚII. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de 4.000 lei. 
 
Art. 6. Taxa de înscriere achitată pentru participarea CANDIDATULUI la concursul de admitere 2021 nu se restituie CANDIDATULUI 
după trimiterea dosarului spre procesare pe platforma de admitere de către CANDIDAT. 
 
Art. 7. (1) În cazul în care numărul de candidați admiși la un program de studii este mai mic de 25 pentru programele derulate la 
forma de învățământ cu f recvență, respectiv 30 pentru programele derulate la forma de învățământ la distanță sau învățământ cu 
frecvență redusă, cu excepția domeniului MUZICĂ, unde limita inferioară este 5, UNIVERSITATEA își rezervă dreptul de a decide 
suspendarea derulării respectivului program, sens în care, în baza opțiunilor CANDIDATULUI exprimate în FIŞA DE ÎNSCRIERE, se poate 
decide redistribuirea la alte programe de studii a candidaților admiși, cu aprobarea Consiliului de Administrație. 
(2) Ordinea opțiunilor exprimate de CANDIDAT în fișa de înscriere pentru limba modernă care se va studia în primii doi ani de studii nu 
are caracter definitiv, ci, în funcție de organizarea grupelor la nivelul universității, va fi avută în vedere preferința exprimată și, după caz, 
posibilitatea modificării opțiunii. 
 
Art. 8. La momentul încărcării în aplicația online de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta devine 
eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. CANDIDATUL declarat admis conform listelor de admitere 2021 și 
înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită FACULTĂȚŢII cel târziu în prima săptămână a anului universitar 
contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor 
interne ale universității.  
 
Art. 9. Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după data de 23 septembrie 2021, ora 15:00, 
când expiră termenul pentru confirmarea locurilor din faza finală, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare 
achitate pentru locul ocupat prin admitere. 

 
Art. 10. În baza recunoașterii studiilor efectuate în străinătate, conform mențiunilor din scrisoarea de acceptare, în urma evaluării 
interne a UNIVERSITĂȚII, înmatricularea CANDIDATULUI se va face, respectând obligațiile de mai sus, în condițiile menționate de 
Comisia internă de verificare și echivalare a diplomelor. 
 
Art. 11. CANDIDATUL cu acte de studii obținute în străinătate, care a depus dosar pentru recunoașterea studiilor conform Anexei nr.1 la 
Metodologia admiterii, va fi declarat RESPINS în cazul nerecunoașterii diplomei de către CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor). 
 
Art. 12. CANDIDATUL care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art.4 și art.8 contract, ocupă un loc finanțat de la bugetul 
de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a ocupat locul 
bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit prezentului contract, dacă solicită în scris restituirea taxei până 
la data de 12 noiembrie 2021, ora 13:00. 
 
Art. 13. (1) CANDIDATUL declarat admis și înmatriculat ca student cu taxă într-un an de studii se obligă să achite taxa de școlarizare 
aferentă anului de studii, în tranșele și la termenele stabilite de Consiliul de Administrație al universității, în caz contrar fiind exmatriculat. 
(2) Tranșele și termenele de plată ale taxei de școlarizare vor fi aduse la cunoștință prin afișare pe site-ul FACULTĂȚII și UNIVERSITĂȚII. 
 
Art. 14. Cererile de restituire a taxelor de școlarizare se înregistrează la secretariatele facultăților și sunt supuse aprobării Consiliului de 
Administrație al UNIVERSITĂȚII. 
 
Art. 15. În cazul cererilor de retragere de pe locurile cu taxă, formulate și înregistrate la FACULTATE anterior datei de 23 septembrie 
2021, ora 15:00, avizul privind restituirea primei tranșe a taxei de școlarizare se acordă de decanul facultății. 
 
Art.16. CANDIDATUL a luat cunoștință și confirmă prin semnarea prezentului contract că are obligația de a urmări procedura de admitere 
pe site-ul UNIVERSITĂȚŢII pentru a îndeplini obligațiile contractuale aferente fiecărei etape, precum și că va primi notificări privind 
semnarea contractului de studii universitare în contul de e-mail din care a făcut înscrierea online. 

 
Art. 17. Prin semnarea prezentului contract, având în vedere parcurgerea procedurii de înscriere online și însușindu-și informarea 
UNIVERSITĂŢȚII privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin consimțământul exprimat la accesarea platformei de înscriere, 
CANDIDATUL își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date autorizat în scopul învățământ 
superior, să îi prelucreze datele personale în cadrul procedurii de admitere și de înmatriculare și al raportului stabilit prin prezentul 
contract, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚII și în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, CANDIDATUL care va dobândi  
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statutul de STUDENT își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date autorizat în scopul 
învățământ superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul raportului de școlarizare pe toată durata școlarizării, în acord 
cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
    Art. 18. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
     CANDIDAT 

              ............................. 
 
 
 

RECTOR, 
 

 
 Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECAN, COMPARTIMENT JURIDIC 

............................................................... Jr. Laura MANEA 
 

 
 

 
Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date cu caracter personal în scopul educație și cultură, în evidența 
candidaților la concursurile de admitere și evidența studenților, masteranzilor și doctoranzilor înmatriculați asigură respectarea 
prevederilor legale și a condițiilor tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 



Anexa 2/HS nr. 24 din 15.09.2021 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV , 

Tarifele de cazare In caminele studente~ti, anul universitar 2021 - 2022 

1. Tarifele de cazare pentru perioada semestrelor ~colare 

Nr. Categorii TARIFE DE CAZARE JN CAMINELE STUDENTESTI (leilloc/luna) 
I I 

crt. (1 (2 (3 (4 (5 (8 (9 (10 (11 (12 (14 ( 15 (16 

1. - Studenti romani pe locuri 345 345 345 345 345 345 345 355 355 355 355 355 360 

bugetate; 

- Studenti din tarile UE, SEE 

pe locuri bugetate. 

2. - Studenti romani cu taxa; 500 500 500 500 500 500 500 510 510 510 510 51 0 520 

- Studenti doctoranzi; 

- Student i din tari le UE, SEE 

cu taxa; 

- Studenti straini in baza 

acordurilor interuniv.; 

- Studenti in cadrul 

programelor de mobilitati 

(Erasmus, Atlantis, Tempus, 

DAAD, Fu llbright, Eugen 

lonescu etc.); 

-Studenti straini 

necomunitari, pe cont propriu 

valutar. 

3. -Studenti romani orfani de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ambii parinti; 

- Studenti proveniti din 

casele de copii ori plasament 

familial; 

- Studenti bursieri CEEPUS 

- Studenti bugetati. cu parinti 

cadre didactice /cadre 

didactice auxiliare (cu 

exceptia studenti lor 





Nr. 

crt. 

1. 

2. 

3. 

Anexa 2/HS nr. 24 din 15.09.2021 

4. Alte cazari 

Categorii TARIFE DE CAZARE IN CAMINELE STUDENTESTI (lei/loc/zi) , , 
C1 

- Ac~iuni ale organiza~iilor 30 

studen~e~ti legal constituite 

Ia nivelul Universita~ii 

Transilvania""' 

- Cursuri de vara, admitere, 50 

?Coli de vara, competitii 

sportive pt. elevi/studen~i. 

activita~i cultural-artistice, 

cursuri festive, aqiuni ale 

organizatii lor studen~e?ti din 

alte universitaV* 

- Cazari In perioada 

examenului de admitere Ia 

facultate** 

- Alte cazari 70 

*cu exceptia camerelor de protocol din C16 

**tarife fara TVA 

C2 (3 C4 C5 

30 30 30 30 

50 50 50 50 

70 70 70 70 

NOTA: solicitarile de cazare pentru perioada verii trebuie facute lnainte de 1 iulie 2022. 

5. Tarifele de cazare in regim hotelier caminul16- Etajul1 (tarife fara TVA) 

5.1 Camera dubla In regim single- 90 lei/noapte 

5.2 Camera dubla (doua persoane) - 130 lei/noapte 

5.3 Apartament - 150 lei/noapte 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

CB C9 C10 C1 1 C12 (14 C15 

30 30 35 30 30 30 30 

50 50 - 55 55 55 55 

70 70 - 75 75 75 75 

(16 

35 

60 

80 



Anexa 3/HS nr. 24 din 15.09.2021 

Calendarul alegerilor pentru completarea membrilor in Consiliul departamentului- lnginerie mecanici -

Facultatea de lnginerie Mecanica 

Activitate 
16.09. 23.09. 24.09. 25.09. 29.09. 

2021 2021 2021 2021 2021 

Declan~area alegerilor pentru completarea 

membrilorin Consiliul departamentului 

Desfa~urarea alegerilor Ia nivelul departamentului 

Depunerea contesta~iilor: 8:00-12:00 

Raspuns contesta~ii: 12:00-16:00 

Validarea rezultatelor alegerilor de catre Senatul 

Universitar 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN 


