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Avand In vedere contextul situa!iei epidemiologice interna!ionale/na!ionale, determinata de 

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

pentru prevenirea ~i combaterea pandemiei de COVID- 19, forma actualizata, coroborata cu 

prevederi le art. 287 alin . 2 lit. j din Legea nr.1 /2011, justificandu-se astfel convoca rea ~i 

desfa~urarea ~edin!ei ordinare a Senatului Universitatii prin excep!ie de Ia dispozitiile art. 25 al in. 1 

teza I din Regu lament ul de organizare ~i func!ionare a Senatului Universitatii, prin mijloace de 

comunicare on-line. 

I. Senatul a discutat ~i a aprobat Planul operational al Universitatii Transilvania pentru anul 

universitar 2021-2022. Anexa 1 

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

11.1 Calendarul de alegeri pentru functia de Director Departament- lnstalatii pentru constructii, ~i a calendarului 

de alegeri pentru completarea membrilor in Consiliul departamentului lnstalatii pentru constructii, din cad rul 

Facultatii de Constructii. Anexa 2.1. Anexa 2.2 

11.2 Solicitarea unui cadru didactic de Ia Facultatea de Sociologie ~i comunicare, de a desfa~ura activitatea 

didactica in calitate de conducator de doctorat Ia ~coala doctorala de ~tiinte sociale ~i umaniste, domeniul 

Sociologie din cadrul Universitatii din Craiova, conform adresei nr. 15870/09.11.2021. 

Ill. Senatul a discutat ~i a aprobat hotararile Consiliului de Ad minist ratie, cu privire Ia: 
111.1 Solicitarea lnspectoratului pentru Situatii de urgenta .. Tara Barsei", de acordare in comodat, pana Ia 

expirarea mandatului 2020-2024, a spatiului din caminul15, etaj 8 pentru punerea in functiune a unui site radio. 

111.2 Tnfiintarea programului de masterat lnstala,tiipentru cladiri eficiente energetic, in cadrul Departamentului de 

lnstalatii pentru constructii al Facultatii de Constructii. 

111.3 Prelungirea contractu lui de comodat nr. 1017/29.01.2021 pent ru inca 12 luni, intre Spitalul Clinic de 

Urgenta pentru Copii Bra~ov ~i Universitatea Transilvania din Bra~ov, pentru doua echipamente medicale: mic 

extractor automat acizi nucleici ~i un real-time PCR. 

11 1.4 Sustinerea unor activitatii didactice, in sem. II al anului universitar 2021 -2022, in regim de plata cu ora, 

conform art. 285 alin. 5 din Legea 1/2011 ~i a criteriilor universitatii din Metodologia privind ocuparea posturilor 

dtdactice ?ide cercetare, Ia programul de masterat Sisteme informatice integrate pentru afaceri, disciplina 

Managementul sistemelor informatice din cadrul Facultati i de Stiinte economice ~i administrarea afacerilor, de 

catre un cadru didactic asociat, conform adresei nr. 16380/16.11.2021. 

111.5 Valoarea fondului de burse ~i protectie sociala pentru sem.l al anului universitar 2021-2022. Anexa 3 

111.6 Acord area in comodat pentru o perioada de 2 ani, incepand cu 01.12.2021, conform solicitarii nr. 

14971/01.11.2021 din partea Direqiei Generale de Dezvoltare Regionala ~i lnfrastructura - Directia Tehnica -

Biroul Atestari, Autorizari, Programe Formare Continua, a amfiteatrelor din Corpul J (salile JAr; 1AMF). in afara 

programului didactic, cu ocazia sustinerii examenelor de atestare tehnico-profesionala a speciali~tilor care 

desfa~oara activitate in constructii, pe perioada protocolului. 

11 1.7 Componenta Comisiei de Etica ~i deontologie universitara. 
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IV. Senatul a discutat ~i a aprobat propunerilor Consiliului de Administratie, cu privire Ia: 

IV.1 Planul privind asigurarea egalitatii de gen in Universitatea Transilvania din Bra~ov. 

IV.2 Rezultatele competitiei din anul 2021 pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic In perioada 

01.01.2022 - 31.12.2026. Anexa 4 

V.1 Senatul a validat alegerile desfa~urate Ia nivelul Departamentu lui lnstalatii pentru constructii din cadrul 

Facultatii de Construqii, pentru alegerea Directorului de departament ~i pentru completarea cu 1 membru a 

Consil iu lui departamentu lui. 

V.2 Senatul a validat alegerile desfa~urate Ia nivelul colectivelor de studenti pentru Consil iile facultatilor ~i 

pentru Senatul Universitar. Anexa 5.1, Anexa 5.2, 

V.3 Senatul a aprobat solicitarea unui cadru didactic de Ia Facultatea de Drept, de a sustine ore didactice In 

regim de plata cu ora, fara depa~irea a doua norme, in anul universitar 2021-2022 Ia Facultatea de Drept a 

Universitatii Bucure~ti, conform adresei nr. 16596/ 19.11.2021. 

Prof. dr. ing. Mi rcea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov . ' . 

2/2 



1 
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 
 Anexa 1  

 Nr. 28 / 24 noiembrie 2021 
 
  

 
PLANUL OPERAȚIONAL  

al Universității Transilvania din Braşov  
pentru perioada 2021-2022 

 
 
 

 
Preambul 

 
 
 

Universitatea Transilvania din Braşov este în prezent cea mai mare şi mai performantă 
universitate din Regiunea Centru şi a şaptea universitate ca mărime (număr de studenți) 
din România. În cele peste şapte decenii de la înființare, universitatea s-a dezvoltat 
continuu, având astăzi 18 facultăți, în care studiază peste 19.802 de studenți, îndrumați 
de 793 de cadre didactice şi 55 de cercetători, alături de 565 de membri ai personalului 
didactic auxiliar şi nedidactic, în cadrul a 101 de programe de licență, 79 de programe de 
masterat şi 18 domenii de doctorat. 
 
Ultimii ani au reprezentat pentru Universitatea Transilvania din Braşov o etapă de 
consolidare instituțională şi financiară, precum şi de inițiere sau dezvoltare a mai multor 
procese specifice unei universități orientate spre performanță. 
 
Având în vedere situația instituțională şi financiară a universității, structura şi 
particularitățile acesteia, precum şi contextul național şi internațional în care se află 
învățământul superior şi cercetarea universitară, considerăm că în următoarea 
perioadă sunt prioritare creşterea performanțelor educaționale şi ştiințifice ale 
universității, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite comunității universitare şi 
societății, precum şi creşterea nivelului de internaționalizare a universității. Ca urmare, 
obiectivele strategice şi măsurile de realizare propuse pentru perioada 2020-2024 
vizează aceste direcții prioritare pentru Universitatea Transilvania din Braşov, în 
scopul creşterii performanțelor şi prestigiului acesteia la nivel național şi international. 
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Obiective strategice şi măsuri de realizare 

 

Obiectiv strategic 1: Creşterea performanțelor educaționale şi ştiințifice ale universității, prin: 

1. Promovarea unor mecanisme de recrutare, formare/perfecționare, evaluare şi recompensare a 
personalului didactic, de cercetare şi administrativ, bazate pe criterii specifice de calitate şi 
performanță; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

2. Actualizarea permanentă a ofertei educaționale a universității şi a procesului educațional conform 
cerințelor mediului socio-economic şi tendințelor pe plan național şi internațional; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul. 
 

3. Modernizarea infrastructurii educaționale (renovarea şi dotarea sălilor de curs, seminar şi 
laborator), a bazelor didactice (Gârcin-Doftana, Sânpetru) şi sportive, precum şi identificarea şi 
amenajarea unor noi spații de studiu/activități extracurriculare pentru studenții universității, pe 
baza principiilor „smart-green campus; 

 

Răspund: Directorul general administrativ, Rectorul. 
 

4. Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne (platformă electronică, intranet, aplicații 
mobile etc.) în procesele didactice (predare-învățare, evaluare, comunicare) şi de cercetare; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

5. Adaptarea procesului de promovare a ofertei educaționale, de admitere şi selecție a candidaților 
la specificul tinerei generații, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor moderne (aplicații online, rețele de 
socializare etc.); 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și 
socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

 

6. Sprijinirea activă a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi doctoranzilor/masteranzilor în activitatea 
de cercetare ştiințifică şi inovare (premierea rezultatelor cercetării şi a propunerilor de proiecte, 
recompensarea bazată pe performanță a conducătorilor de doctorat, plata taxei de abilitare şi a 
celei de brevetare, acordarea de burse de mobilitate sau de stagii în străinătate, finanțarea unor 
proiecte interne de cercetare, finanțarea organizării sau participării la evenimente ştiințifice etc.); 
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Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul. 
 

7. Intensificarea activității la Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universității Transilvania din 
Braşov (ICDT), inclusiv prin sprijinirea programelor masterale de cercetare şi a Şcolii Doctorale 
Interdisciplinare (SDI) în desfăşurarea activităților specifice; 

 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul. 
 

8. Sprijinirea activității Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri şi a Centrului de Tehnologii, Inventică şi 
Business; 

 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizareaRectorul. 
 

9. Sprijinirea activităților şi evenimentelor ştiințifice studențeşti naționale şi internaționale, precum 
şi a celor de popularizare a ştiinței în mediul preuniversitar; 

 

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul 
general administrativ, Rectorul. 

 

10. Susținerea publicațiilor ştiințifice ale universității (inclusiv volumele conferințelor) şi creşterea 
calității şi a vizibilității acestora pe plan național şi internațional. 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea 
universității şi evaluarea calității, Rectorul. 
 
Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite comunității universitare şi 
societății, prin: 

 

1. Asigurarea contactului/colaborării permanente dintre structurile de conducere şi comunitatea 
universitară (cadre didactice/cercetători, personal administrativ, studenți) şi adaptarea periodică a 
organigramei universității la nevoile comunității academice şi la cerințele societății; 

 

Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 
 

2. Consolidarea sentimentului de apartenență la comunitatea Universității Transilvania din Brașov 
prin inițiative şi evenimente specifice, precum şi creşterea nivelului de reprezentare a universității 
în diverse organizații, structuri, consilii sau agenții la nivel regional, național sau internațional; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

3. Sprijinirea (inclusiv financiară) a studenților cu probleme sociale, a celor care implementează 
activități/proiecte ce contribuie la buna funcționare/dezvoltarea universității şi recompensarea 
studenților cu rezultate valoroase în activitatea didactică, de cercetare sau cultural-sportivă; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 
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4. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de cazare şi masă, continuarea demersurilor pentru 
construirea unui cămin-hotel în zona Aulei „Sergiu T. Chiriacescu” şi amenajarea unor noi spații 
pentru activități de instruire, cultural-sportive sau de agrement pentru comunitatea universitară 
(inclusiv parterul şi subsolul clădirii Rectoratului); 

 

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 
 

5. Sprijinirea inițiativelor/proiectelor de formare, specializare, perfecționare pentru comunitatea 
universitară precum şi a evenimentelor naționale şi internaționale studențeşti (şcoli de vară/iarnă 
tematice, competiții, festivaluri, expoziții etc.); 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul 
economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

6. Coordonarea colaborării cu mediul economic şi socio-cultural prin „Consiliul partenerilor 
economici şi culturali ai Universității Transilvania din Braşov” în vederea corelării procesului 
educațional şi de cercetare cu cerințele pieței muncii; 

 

               Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 
 

7. Creşterea implicării comunității academice (cadre didactice, cercetători şi studenți) în proiecte 
comune cu autoritățile, instituțiile/organizațiile de educație, culturale şi sportive relevante şi 
agenți economici în beneficiul universității şi al societății; 

 

Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul. 
 

8. Dezvoltarea colaborării cu inspectoratele şcolare şi liceele din județul Braşov şi din alte județe în vederea 
atragerii viitorilor studenți, a orientării în carieră a tinerilor, a perfecționării personalului didactic din 
învățământul preuniversitar şi a sprijinirii reciproce a activităților specifice; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

9. Intensificarea implicării în viața culturală la nivel local, național şi internațional, atât prin 
acțiuni/evenimente inițiate anterior (Stagiunea de concerte a Universității Transilvania, seria 
anuală de concerte Chamber Jazz@Transilvania University, activitățile Centrului Multicultural şi ale 
Centrului Muzical etc.), cât şi prin noi proiecte; 

 

Răspund: Directorul centrului multicultural, Directorul centrului muzical, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

10. Promovarea imaginii universității la nivel local, național şi internațional precum şi actualizarea 
permanentă a mijloacelor clasice şi electronice (pagină web, rețele de socializare) de comunicare 
şi de promovare a universității. 

 

 Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 
 
 
 



 

4 
 

 
 
Obiectiv strategic 3: Creşterea nivelului de internaționalizare a universității, prin: 

 

1. Constituirea şi activarea Consiliului Consultativ Internațional (International Advisory Board) al 
Universității Transilvania din Braşov, cu rolul de consiliere în ce priveşte dezvoltarea universității 
şi creşterea vizibilității internaționale a acesteia; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

2. Dezvoltarea în fiecare facultate a cel puțin unui program cu predare în limbi străine (inclusiv 
în parteneriat cu alte universități din țară sau din străinătate), în special la ciclurile de masterat și 
doctorat; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu internaționalizarea  universității şi evaluarea 
calității, Rectorul. 

 
3. Susținerea creşterii competențelor lingvistice ale corpului academic, ale personalului 

administrativ şi studenților şi stimularea (inclusiv financiară) a cadrelor didactice care 
predau în cadrul programelor în limbi străine; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu internaționalizarea  universității şi evaluarea 
calității, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

4. Susținerea participării anuale a fiecărui cadru didactic şi cercetător titular la cel puțin un 
eveniment ştiințific în străinătate şi finanțarea unor programe proprii de stagii de 
formare/documentare/lucru în străinătate, precum şi de dezvoltare a cooperării educaționale şi 
ştiințifice internaționale; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul. 
 

5. Dezvoltarea unor mecanisme (inclusiv financiare) de stimulare a participării cadrelor didactice şi 
studenților în mobilități şi cooperări internaționale finanțate de agenții/organizații naționale şi 
internaționale; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul. 
 

6. Susținerea implicării specialiştilor din străinătate în procesele didactice, de cercetare şi 
administrative ale universității, prin finanțarea unor programe specifice destinate acestora; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura 
cu mediul economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 

7. Finanțarea anuală de către universitate a unor programe de burse/sprijin pentru studenții din 
țările mai puțin dezvoltate; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
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informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 

 

8. Adaptarea structurii organizatorice şi organizarea periodică a unor acțiuni şi evenimente pentru 
studenții internaționali, în vederea creşterii gradului de atragere, acomodare, adaptare şi 
integrare a acestora; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Rectorul. 
 

9. Intensificarea colaborării cu Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomaticeale 
Românie în străinătate şi cu alte instituții/organizații din țară şi din străinătat în vederea 
dezvoltării unor proiecte comune educaționale sau de cercetare/asistență tehnică, de promovare 
a limbii, culturii şi civilizației româneşti, precum şi de atragere a studenților străini; 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Prorectorul cu relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 
 

10. Susținerea participării reprezentanțiloruniversității/facultăților la evenimentele de promovare a 
universității în străinătate şi de recrutare a studenților internaționali (inclusiv din comunitățile 
româneşti din străinătate). 

 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, Prorectorul cu studenții și  legătura 
cu  mediul economic și  socio-cultural, Prorectorul cu  relațiile publice, Directorul general administrativ, Rectorul. 

 
 
 
Rector, 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

Aprobat în ședința de senat nr. 28 din 24.11.2021 



Anexa 2.1/HS nr. 28 din 24.11.2021 

Calendar alegeri Director Departament - lnstala~ii pentru construc~ii -

Facultatea de Construc~ii 

Activitate 

Demararea concursului pentru func~ia de Director de 

departament declan~area alegerilor 

Depunerea planurilor manageriale ~i a CV-urilor de ditre 

candida~ii Ia func~ia de Director de departament se face 

Ia cam. 102- Rectorat- intre orele 8.00- 15.00 

Publicarea planurilor manageriale ~i a CV-urilor pe site

ul: https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de
interes-public/transparenta-institutionala/alegeri.html 

Desffi~urarea alegerilor Ia nivelul departamentului 

pentru fun~ia de: 

Director de departament 

Predarea dosarului cu rezultatul alegerilor se face Ia 

Biroul Electoral pe Universitate - cam. 102 - Rectorat 

Alegerile se vor desfa~ura intre orele: 8.00 - 1 5.00 

Anun~area rezultatelor alegerilor pe site-ul: 
https://www. unitbv. ro/ despre-u n itbv /i nformatii-de
interes-public/tra nspa renta-institutiona I a/a legeri. htm I 

Validarea rezultatelor alegerilor de catre Senatul 

Universitar 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

08.11.-17.11.2021 
2021 

17.11. 

2021 

18.11. 

2021 

18.11. 

2021 

19.11. 

2021 

24.11 . 

2021 



Anexa 2.2/HS nr. 28 din 24.11.2021 

Calendarul alegerilor pentru completarea membrilor in Consiliul departamentului - lnstalatii pentru Constructii -

Facultatea de Constructii 

Activitate 

Declan~area alegerilor pentru completarea 

membrilorin Consiliul departamentului 

Desfa~urarea alegerilor Ia nivelul departamentului 

Depunerea contestatiilor: 8:00-12:00 

Raspuns contesta~ii: 8:00-12:00 

Val idarea rezultatelor alegerilor de catre Senatul 

Universitar 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitat ii Transilvania din Brasov 
' ' ' 
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Anexa 3 

Nr. 28 I 24 noiembrie 2021 

Valoarea fondului de burse ~i protec~ie sociala pentru sem. I 

al anului universitar 2021-2022 

Numarul de studenti de Ia lnvatamant cu frecventa fara taxa de studii: 13037 

Cuantumul alocat de Ministerul Educatiei pentru constituirea fondului de burse ;;i protectie sociali1 a 

studentilor (lei/luna): 201 

Valoarea totala a fondului de burse (lei/ luna): 2.620.437 

Distribuirea fondului de burse pentru sem. I al anului universitar 2021-2022: 

Fondul pentru bursele STUDENT - STAR ;;i bursele speciale pentru 2"/o 52.409 

membrii studenti ai comitetelor de camin 

Fondul de burse pentru stagii de studii universitare ;;i postuniversitare 6% 157.226 

In tara ;;i strainatate 

Fondul de burse pentru stimularea performantei academice ;;i alte 62% 1.624.671 

burse speciale 

Fondul pentru bursele sociale 30% 786.131 

Fondul pentru bursele speciale "Responsabilitate cividi" 2.500.00 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Pre~edintele Senatului Universitatii Transi lvania din Bra~ov 

-
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Anexa 4 

Nr. 28 I 24 noiembrie 2021 

Rezultatele competi~iei- 2021 grada~ii de merit cadre didactice 

NR. 
PRENUME Punctaj TOTAL 

CRT. 
NUME 

1 ENESCA ALEXANDRU 9013.86 

2 ANDRONIC LUMINIJA 7888.96 

3 CROITORU CATALIN 5592.92 

4 CRISTEA DANIEL 4622.77 

5 POPESCU VLAD 3530.09 

6 VOROVENCII lOS IF 3185.43 

7 PALTANEA RADU 2896.24 

8 DEACONESCU TUDOR ION 2505.15 

9 EPURAN GHEORGHE 2489.24 

10 PARV LUMINIJA 2472.05 

11 DEACONESCU ANDREA CATALINA 2241.42 

12 RADU SEBASTIAN 2232.47 

13 VOICU NICOLET A 2214.60 

14 PASCU ALEXANDRU 2186.73 

15 SPIRCHEZ COSMIN 2181.55 

16 OGRUTAN PETRE 2075.67 

17 BORZA PAUL 2010.20 

18 LINDEMANN SOFIANA IULIANA 1897.36 

19 VELICU RADU GABRIEL 1892.11 

20 ABAITANCEI HORIA 1877.80 

21 ALDEA CODRUJA NICOLETA 1838.87 

22 PASCU ALINA MIHAELA 1837.44 

23 STOICANESCU MARIA 1802.50 

24 FOR IS DIANA 1721.72 

25 RO~CA lOAN CALIN 1708.73 

26 MOTOC DANA 1564.45 

27 TECAU ALINA SIMONA 1494.53 

28 CIOARA GHEORGHE ROMEO 1417.11 

29 IBANESCU DANIELA CORINA 1411.36 

1 



NR. 
NUME PRENUME Punctaj TOTAL 

CRT. 

30 VASILESCU MARIA MAGDALENA 1398.65 

31 STAN ION GABRI EL 1385.14 

32 PADUREANU VASILE 1353.44 

33 NEDELCU ANISOR 1340.56 

34 STAREJU IONEL 1325.10 

35 RADU DORIN 1291.12 

36 CRI~AN AUREL 1245.62 

37 BALAN ALEXANDRA 1209.30 

38 SANGEORZAN LIVIA 1172.75 

39 PUCHIANU CARMEN ELISABETA 1155.30 

40 DUGULEANA CONSTANTIN 1128.60 

41 FOR IS TIBERIU 1119.81 

42 $ERBAN IONEL 1091.98 

43 CANDREA ADINA NICOLETA 1090.90 

44 ARHI RE MONA 1079.28 

45 $ARAMET OANA 1074.92 

46 GALATANU TEOFIL FLORIN 1074.07 

47 ENE ANA 1059.60 

48 POPESCU IOANA 1054.32 

49 MADA STANCA 1043.02 

so CHICO$ LUCIA ANTON ETA 1007.45 

51 DRAGO I M IRCEA VIOREL 1004.90 

52 CAT ANA DORIN lOAN 997.10 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transi lvania din Brasov 
' ' ' ~:=.=:;::::::::::,.... 
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Anexa 5.1 

Nr. 

crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nr. 28 I 24 noiembrie 2021 

Rezultatul alegeri lor desfa~urate Ia nivelul colectivelor de studenti pentru 

Consiliile facultatilor 

Facultatea Studen~i ale~i 

lnginerie Mecanica Mazilu Cosmin 

Ladaru ~tefan 

Ro~ca Mihai - Cristian 

lnginerie Tehnologica ~i Management Industrial Enache Andreea - Cristina 

Hranaceru Mihaela 

lnginerie Electrica ~i ~tiinta Calculatoarelor Gruian Anamaria 

Constantin Florentina 

Silvicultura ~i Exploatari Forestiere Ciocan Eugen Andrei 

~tefanescu Vladut 

Buhalau Petrina Denisa 

Blajan Ana Maria 

Sipos Eduard 

Design de mobilier ~ i inginerie a lemnului Marcu Timotei 

Dasdilu Georgiana Bianca 

Danila Elena Georgiana 

Panait Violeta Elena 

Design de Produs ~i Mediu Csiki Boglarka 

Vlad Alina Loredana 

Vlad Romila Nicoleta 

Oancea Cristina Maria 

~tiinte Economice ~i Administrarea Afacerilor Nita Mara Teodora 

Maciuca Teodora - loana 

~trempel Christian - Gabriel 

Dedu Bianca - Florentina 

Educatie Fizica ~i Sporturi Montane Popa Andreea Nicoleta 

lrava Cristina 

Asillbrahim 

Demeter Diana Georgiana 

Muzica Sandor Juliana Andrea 

Popa Valentina 

Mitu Alexandra 

Manea Alexandru 

1 



10 Medicina Meret Denis Anamaria 

Gherman Rare~ 

Radu Maria - T eodora 

Cantea lustin ?tefan 

Ciortan Elena Lacram ioara 

Stoica Daniel - Cosmin 

Apostu Alexandru Nicu 

11 Lit ere Calfa Teodora - Maria 

Valcu Georgiana 

Rusu Eric 

Grigoruta Geanina Elena 

Bichir Vlad - Marius - Constantin 

Grigore Cristina 

Cadulencu Anthony- Victor 

12 Drept Bolborici Vasile - Laurent iu 

Nita Elena Felicia 

Pintilie Maria 

Soltan Vlad 

13 Sociologie ~i Comunicare Lazarescu Diana - Elena 

Garabuczi Anita 

Basarab Ana - Maria 

Tatulescu Celestina Teodora 

Dafinoiu loana 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

Pre~ed intele Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov 
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Nr. 

crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Universitatea 
Transilvania 
din Bra~ov 

HOTARAREA SENATULUI 
Anexa 5.2 

Nr. 28 I 24 noiembrie 2021 

Rezultatul alegerilor desfa~urate Ia nivelul colectivelor de studenti pentru 

Senatul Universitar 

Facultatea Studen~i propw;;i 

lnginerie Mecanica Ladaru ~tefan 

Mazilu Cosmin 

Ro~ca Mihai - Cristian 

lnginerie Tehnologica ~i Management Industrial Perju Toni Marian 

Mircea loana- ~tefania 

lnginerie Electrica ~i ~ti inta Calculatoarelor Constantin Florentina 

Ivan George-Paul 

Gruian Anamaria 

Silvicultura ~ i Exploatari Forestiere Albota Melania 

Buhalau Pet rina Denisa 

Ciocan Eugen Andrei 

Sipos Eduard 

Design de mobilier ~i inginerie a lemnului Panait Violeta Elena 

Danila Elena Georgiana 

Porum boiu Mihai Alexandru 

Design de Produs ~i Mediu Stanciu Diana Andreea 

Vlad Romi la Nicoleta 

Vlad Alina Loredana 

Oancea Cristina Maria 

ll inca Oana Alexandra 

~tiinte Economice ~i Administrarea Afaceri lor ~trempel Christian - Gabriel 

Nita Mara- Teodora 

Maciuca Teodora loana 

Psihologie ~i ~tiintel e Educatiei Ghinescu Andreea Raluca 

Ivan Anamaria 

Soare Maria 

Educatie Fizidi ~ i Sportu ri Montane Lungu Bianca Maria 

Cupu Raul George 

Petrescu Fabian Mihai 

1 



10 Muzica Popa Valentina 

Sandor Juliana Andrea 

Mitu Alexandra 

11 Medicina Meret Denis Anamaria 

Radu Maria- Teodora 

Gherman Rare? 

Cantea lustin ~tefan 

Ciortan Elena Uicramioara 

Stoica Daniel - Cosmin 

Apostu Alexandru Nicu 

12 Litere Dimitriu Maria - Alexandra 

Bichir Vlad - Marius - Constantin 

Gri goruta Geanina- Elena 

13 Drept Pintilie Maria 

Bolborici Vasile Laurentiu 

Nita Elena Felicia 

Soltan Vlad 

14 Sociologie ~i Comunicare Lazarescu Diana - Elena 

Dafinoiu loana 

Basarab Ana - Maria 

Garabuczi Anita 

Tatulescu Celestina Teodora 

Prof. dr. ing. Mi rcea Haria TIEREAN, 

Pre?edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra?OV 
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