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1. Se supune aprobarii Senatului repartizarea pe domenii 7i programe de studii a locurilor
finantate de la buget pentru anul universitar 2018-2019 (Anexa 1).
Raspund: Comisia centrala de admitere, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactlca, Rectorul

2. Se lanseaza cornpetitia Granturi pentru integrarea masteranzilor In echipe de cercetare.
Pachetul de inforrnatii este prezentat In Anexa 2. Formatul editabil al propunerii de
proiect este disponibil pe intranet, la sectiunea Burse ?i granturi.
Raspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare !?tiintifica !?iinformatizarea, Rectorul

3. Se aproba lnstructiunea privind acordarea burselor pentru sustinerea rnobilitatilor
temporare externe destinate studentilor-doctoranzi (Anexa 3).

Raspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare !?tiintifica !?iinformatizarea, Rectorul

4. lncepand cu anul 2019, conducatorii de doctorat pensionati vor beneficia, In aceleasi
conditii ca personalul titular, de remunerarea pentru publicarea articolelor In reviste
cotate 151 Web of Science (Clarivate Analytics) cu factor de impact mai mare de 0.5.
Suma de 400 de lei brut/articol se acorda cumulat, pentru toti autorii din universitate
(cote angajat si angajator incluse).
Raspund: Biroul de managementul proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare !?tiintifica !?i

informatizarea, Rectorul

Anexa 1

Repartizarea pe

domenii si programe

de studii a locurilor

finantate de la buget

!?ia locurilor cu taxa

pentru anul
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2019

Anexa 2
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Granturi pentru

integrarea
masteranzilor in

echipe de cercetare

5. Se aproba pachetul de inforrnatii pentru realizarea obiectivului specific 1 din cadrul
proiectului CNFIS-FDI-2018-0431, Anexa 4. Anexa 3
Raspund: Prorectorul cu lnternatlonallzarea universitatii !?ievaluarea calitatii , Rectorul

6. Luni, 25.06.2018, la ora 14:00, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania, se va
desfasura Gala ~efilor de prornotie ai Universitatii Transilvania - editia 2018. Se va
acorda cate un singur premiu pe facultate absolventului/absolventei de studii de licenta
cu cea mai mare medie rnultianuala (exclusiv notele de la examenul de licenta si de la
proiectul de diploma). In situatia unei egalitati de medii, se vor acorda prernii tuturor
absolventilor cu medii egale.
Secretariatele facultatilor vor transmite la Prorectorul cu Studentii ?i legatura cu mediul
economic ?i socio-cultural, pana luni 20.06.2018, datele privind seful de promotie
(nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media rnultianuala obtinuta).
Premiile vor fi sustinute financiar de universitate, fiecare student premiat urrnand sa
prirneasca 500 lei. Sumele vor fi transferate In conturile studentilor la Inceputul lunii
iulie 2018. Absolventii prerniati vor primi ?i alte premii.
Raspund; Decanii facultatilor. Coordonator SAPA, Directorul economic, Prorectorul cu studentri ;;i legatura cu

mediul economic !?isocio-cultural, Rectorul

7. In cadrul Galei ~efilor de prornotie - editia 2018 vor fi premiati ?i studentii care au
obtinut premii la Sesiunea Cercurilor stiintifice studentesti - 2018. Se vor acorda premii
autorului/autorilor celei mai bune lucran de la fiecare facultate, prezentata In cadrul
sesiunii. Premiile vor fi sus inute financiar de universitate.
Raspund: Decanii facultatilor, Coordonatorul Serviciului SAPA, Directorul economic, Prorectorul cu studentii !?i

legatura cu mediul economic ;;i socio-cultural, Rectorul
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8. In conformitate cu Regulamentul de burse ~i alte forme de sprijin material (RBSMl.
Universitatea Transilvania din Brasov va acorda pe baza de cornpetitie de dosare, Bursa
de excelenta Transilvania - editia 2018, in valoare de 3000 lei. Aceasta bursa se acorda
din veniturile proprii ale universitatii, unei singure persoane, student la ciclul de licenta
sau master. Desfasurarea cornpetitiei presupune urrnatorul calendar:
a. 04 - 18.06.2018 - depunerea dosarelor conform Anexei 1 - pct.1 0 ~i Anexa 4 din
RBSM la Prorectorul cu Studentii ~i legatura cu mediul economic o;;i socio-cultural,
camera 107, Rectorat;
b. 19 - 21.06.2018 - analiza dosarelor de catre comisia de burse pe universitate;
c. 22.06.2018 - anuntarea rezultatelor;
d. 25.06.2018 - premierea testiva in cadrul Galei sefilor de prornotie.
Raspund: Decanii facultatilor, Directorul economic, Prorectorul cu studentii si legatura cu mediul economic ,?i

socio-cultural, Rectorul

9. Se constituie Echipa Verde, fermata din 4 student: ai Facultatii de Silviculture o;;i
exploatari forestiere - SEF (Costache Daniel, Apopi Adrian Daniel, Benedek Bloju Florin,
Szasz l.aszlo). cu rol de colaborare la activitatile de intretinere a spatiilor verzi din cadrul
campusului universitar. Cei 4 student: vor fi scutiti de la plata taxei de cazare incepand
cu 1.06.2018.
Raspund: Decanul Facultatii SEF, Seful Serviciului Carnine, Directorul economic, Prorectorul CU studentii ,?i

legatura cu mediul economic ,?isocio-cultural, Rectorul

10. Facultatile sunt solicitate sa transrnita la Biroul de marketing o;;iimagine, pan a la data de
06.06.2018, imagini (fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structure. lnsotite de
un opis, in vederea actualizarii bazei de date de la nivelul universitatii.
Raspund: Decanii facultatilor, Coordonatorul Biroului de marketing ,?iimagine, Prorectorul cu relatiile publice,

Rectorul

11. In vederea acordaru in anul universitar 2018-2019 a rnaririi salariale de 15%, pentru 10% din
nurnarul de cadre didactice titulare nominalizate de absolventi drept cei mai apreciati
profesori, se aplica instructiunea din Anexa 5.
Raspund: Decanii facultatilor, Prorectorul cu relatiile publice, Rectorul

12. In conformitate cu Regulamentul programului "Serviciulin folosul UnitBv" aprobat prin HCA
nr. 7812015, facultatile vor transmite la Prorectoratul cu relatiile publice fisa de pontaj
aferenta lunilor ianuarie-mai 2018, conform modelului existent pe portal, pana la data de
15.06.2018.
Raspund: Decanii facultatilor, Coordonatorul Biroului de marketing ,?i imagine, Prorectorul cu relatiile publice,
Rectorul

13. In vederea inchiderii financiare aferente lunii mai 2018 o;;iintocmirii statelor de plata,
pontajelor, indeplinirea normelor didactice de baza ~i plata cu ora, precum o;;ireferatele
cu privire la alte activitati vor fi depuse la SRU pana cel mai tarziu in 23.05.2018.
Raspund: Directorii de departamente, ~efii de servicii, Seful Serviciului Resurse Umane

14. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie, conform Anexei 6.
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t.egislatie

Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. OMEN nr. 3560 din 16.04.2018 privind stabilirea rnodalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru urntatile/institutiile de

invatamant de stat, MEN ,?ialte unitati din subordinea/coordonarea acestuia, publicat In MO nr.381 103.05.2018;

2. OMFP nr. 1850 din 18.04.2018 pentru modificarea ,?icompletarea Procedurii de punere In aplicare a titlurilor executorii In baza carora
se solicita Infiintarea popririi conturilor autoritatilor ,?iinstitutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, aprobata prin

OMFP nr. 2.336/2011, publicat In MO nr.382/04.05.2018;
3. Legea nr.100 din 27.04.2018 pentru aprobarea DUG nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din DUG nr. 96/2016 pentru

modificarea ,?icompletarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale ,?i sanatatii, publicata In MO
nr.383/04.05.2018; aprobarea termenului de 31.12.2019 pentru rnentinerea creditarilor scolilor doctorale pana la realizarea procesului
de evaluare periodica,

4. Ordin Secretariatul Guvernului nr.600 din 21 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice,
publicat In Monitorul Oficial nr.387/07.05.2018; stabileste conditiile de organizare ,?i functionare a Comisiei de monitorizare privind

controlul managerial intern, la data de 07.05.2018 se abroga Ordinul400/2015
5. OMFP nr. 1931/1615/598 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, rnodalitatii de depunere ,?ide gestionare a

"Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta norninala a persoanelor asigurate",
publicatln MO nr.402/10.05.2018;

6. HG nr.297 din 03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiarTn vederea stirnularf achizltlonarf de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1.294/2004, publicata in MO nr.409/14.05.2018; se
constituie 0 comisie la nivelul Consiliului de Adrninistratie/Senat formats din 3/5/7 persoane, obligatoriu directorul economic ,?i 1-2
reprezentanti studenti. nurnlta de rectorul institutiei In termen de 5 zile de la intrarea In vigoare In vederea arordarii ajutoarelor
financiare pentru achizitia de calculatoare; s-a modificat venitul brut per membru familie la 250 lei ,?i se completeaza dosarul cu
adeverinta privind promovarea a minim 45 credite In anul universitar anterior;

7. HG nr.325 din 10.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de lnfiintare a posturilor In afara
organigramei ,?ia criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata In proiecte finantate
din fonduri europene nerambursabile, publicata In MO nr.409/14.05.2018;

8. OMEN nr.3619 din 26.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea rnasurilor compensatorii In vederea rscunoasterii

actelor de studii de nivel ucenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de Invatamant superior din strainatate.
publicat in MO nr.414/15.05.2018;

Prof. dr. ing. loan Vasile Abrudan

Rect, I'll'« I atii T ansilvania din Brasov
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Autovehicule rutiere IF 150 115 5 1 29

Autovehicule rutiere (în limba engleză) IF 60 21 5 34

Inginerie mecanică IF 90 53 1 10 1 25

Inginerie mecanică (în limba engleză) IF 30 0 30

Ingineria 
transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului IF 90 79 1 10

420 268 1 20 3 0 128

Inginerie aerospațială Construcţii aerospaţiale IF 60 21 4 2 33

Tehnologia construcţiilor de maşini IF 120 61 3 2 54

Maşini-unelte şi sisteme de producţie IF 50 21 4 2 23

Ingineria şi managementul calităţii IF 60 26 3 2 29

Inginerie economică industrială IF 90 60 1 2 27

Ingineria și managementul afacerilor IF 90 26 1 2 61

470 215 0 16 12 0 227TOTAL

Inginerie mecanică

TOTAL

2
Facultatea de Inginerie 

Tehnologică şi 
Management Industrial

Inginerie industrială

Inginerie și 
management

1 Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de 
licenţă (limba de predare)

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea
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Fără 
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Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de 
licenţă (limba de predare)

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*
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Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Ingineria sudării IF 60 30 1 29

Ingineria securităţii în industrie IF 60 30 1 29

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor/  
Ingineria biomaterialelor IF 110 33 8 8 61

Inginerie și 
management Inginerie economică în domeniul mecanic IF 60 25 1 34

290 118 0 8 11 0 153

Calculatoare IF 50 26 9 15

Tehnologia informaţiei IF 50 22 8 20

Electrotehnică IF 50 40 4 6
Inginerie electrică şi calculatoare (în limba 
engleză)**) IF 60 51 4 5

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale

Electronică aplicată / 
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii IF 125 66 6 53

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată IF 100 66 6 28
Mecatronică și 
robotică Robotică IF 60 19 5 36

495 290 0 42 0 0 163

Silvicultură
Silvicultură / 
Exploatări forestiere / 
Cinegetică

IF 320 162 1 4 1 152

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru IF 50 36 4 10
370 198 1 8 1 0 162TOTAL

5
Facultatea de 
Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere

Inginerie electrică

TOTAL

4
Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor

Calculatoare și 
tehnologia informației

TOTAL

3 Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor

Inginerie industrială
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pot fi 

şcolarizaţi 
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studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de 
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Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Ingineria prelucrării lemnului / 
Ingineria și designul produselor finite din 
lemn

IF 155 85 6 64

Ingineria și designul produselor finite din 
lemn
(în limba engleză)**)

IF 30 30

155 85 0 0 6 0 94
Construcţii civile, industriale şi agricole IF 75 56 1 6 1 11
Căi ferate, drumuri şi poduri IF 30 14 3 1 12

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii IF 60 24 3 1 32
165 94 1 12 3 0 55

Ingineria produselor alimentare IF 60 25 6 1 28

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare IF 60 20 6 1 33

Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară IF 60 24 1 4 31

Inginerie şi 
management în 
agricultură și 
dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia 
publică şi agroturism IF 75 34 4 37

Inginerie și 
management

Inginerie şi management în industria 
turismului IF 60 28 1 31

315 131 1 12 11 0 160TOTAL

8 Facultatea de 
Alimentaţie şi Turism

Ingineria produselor 
alimentare

TOTAL

7 Facultatea de 
Construcţii

Inginerie civilă

TOTAL

6 Facultatea de Ingineria 
Lemnului Inginerie forestieră
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Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Design industrial IF 60 42 4 1 13
Design industrial (în limba engleză) IF 50 21 4 1 24

Ingineria sistemelor de energii regenerabile IF 60 21 4 1 34

Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba 
engleză) IF 60 19 4 1 36

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie/  
Ingineria valorificării deşeurilor IF 90 66 4 1 19

Mecatronică și 
robotică Mecatronică IF 65 46 4 1 14

Inginerie medicală IF 60 21 4 1 34
Optometrie IF 60 24 4 1 31

505 260 0 32 8 0 205

Matematică Matematică informatică IF 50 20 4 1 25

Informatică IF 100 32 5 1 62

Informatică aplicată IF 75 40 1 5 1 28

Informatică aplicată (în limba germană) IF 50 20 5 1 24

275 112 1 19 4 0 139

Informatică

TOTAL

10
Facultatea de 
Matematică şi 

Informatică

Științe inginerești 
aplicate

TOTAL

9 Facultatea de Design 
de Produs şi Mediu

Inginerie industrială
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Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Finanţe Finanţe şi bănci IF 75 24 4 1 46

Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 50 20 4 1 25

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor IF 100 24 4 1 71

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune IF 75 27 1 4 1 42

Cibernetică, statistică 
şi informatică 
economică

Informatică economică IF 60 16 4 1 39

Economie şi afaceri 
internaţionale Afaceri internaţionale IF 75 29 4 1 41

Management Management IF 75 24 4 1 46

Marketing Marketing IF 100 27 1 4 1 67

610 191 2 32 8 0 377
Psihopedagogie specială IF 60 19 1 4 36
Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar IF 120 22 1 1 4 92

Psihologie Psihologie IF 100 23 1 4 1 71

280 64 2 4 3 8 199

Educaţie fizică şi sportivă IF 80 22 1 4 53

Sport şi performanţă motrică IF 50 23 4 1 22

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială IF 75 25 1 4 45

205 70 2 8 1 4 120TOTAL

13
Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sporturi 
Montane 

Educaţie fizică şi sport

TOTAL

12
Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei

Științe ale educației

Administrarea 
afacerilor

TOTAL

11

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Administrarea 

Afacerilor
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Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Muzică IF 20 6 1 4 4 5

Interpretare muzicală - Instrumente IF 25 11 14

Interpretare muzicală - Canto IF 10 3 7

55 20 1 0 4 4 26

Medicină IF 100 60 1 4 35

Asistenţă medicală generală IF 125 40 1 4 80

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare IF 60 20 1 4 35

Laborator clinic IF 45 8 4 33

330 128 3 16 0 0 183

Limba şi literatura romană  - O Limbă şi 
literatură modernă (engleză, franceză, 
germană)

IF 200 41 1 1 5 152

Limba şi literatura engleză – O limba şi 
literatura modernă (franceză, germană) / 
Limbă şi literatură română

IF 150 21 1 4 124

Limba şi literatura chineză – Limba și 
literatura română / O limba şi literatura 
modernă (engleză, franceză, germană) 

IF 30 16 1 4 9

Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) IF 50 9 4 1 36

Limbi moderne aplicate (germană-engleză) IF 30 6 4 1 19

Studii culturale Studii americane (în limba engleză) IF 60 20 4 36
520 113 1 12 5 13 376TOTAL

Limbi moderne 
aplicate

TOTAL

16 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

TOTAL

15 Facultatea de Medicină

Sănătate1)

Sănătate2)

14 Facultatea de Muzică Muzică
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de 
licenţă (limba de predare)

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

17 Facultatea de Drept Drept Drept IF 300 40 1 4 5 250

300 40 1 4 5 0 250

Sociologie IF 100 19 3 78

Resurse umane IF 60 11 11 1 37

Asistenţă socială Asistenţă socială IF 100 16 1 3 80

Comunicare şi relaţii publice IF 100 20 1 79

Media digitală IF 75 10 1 64

435 66 1 21 9 0 338
TOTAL GENERAL 6210 2463 18 266 94 29 3355

Ştiinţe ale comunicării

TOTAL

TOTAL

18
Facultatea de 
Sociologie şi 
Comunicare

Sociologie
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Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere IFR 150 150 150

Inginerie mecanică Inginerie mecanică IFR 60 60 60

210 210 210

6 Facultatea de Ingineria 
Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului IFR 75 75 75

75 75 75

Educaţie fizică şi sportivă IFR 30 25 25

Sport şi performanţă motrică IFR 60 50 50

90 75 75

17 Facultatea de Drept Drept Drept IFR 100 100 100

100 100 100
TOTAL GENERAL 475 460 460

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra totală 
de 

şcolarizare 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.) - 2018

Nr. crt. 
Facult.

Forma de 
învățământFacultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare 

de licenţă (limba de predare)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1

13 Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sporturi Montane 

Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Educaţie fizică şi sport
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2
Facultatea de Inginerie 
Tehnologică şi Management 
Industrial

Inginerie economică industrială ID 100 100 100

100 100 100

5 Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere Cinegetică ID 100 100 100

100 100 100

10 Facultatea de Matematică şi 
Informatică Informatică ID 75 75 75

75 75 75
Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor ID 75 75 75

Contabilitate şi informatică de 
gestiune ID 75 75 75

Afaceri internaţionale ID 75 75 75

Management ID 75 75 75
Marketing ID 75 75 75

375 375 375
Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar ID 75 75 75

Psihologie ID 60 60 60

135 135 135

16 Facultatea de Litere
Limba şi literatura romană  - O 
Limbă şi literatură modernă 
(engleză, franceză)

ID 100 100 100

100 100 100
TOTAL GENERAL 885 885 885

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei12

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 

taxă

Cifra totală 
de 

şcolarizare 

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

TOTAL

TOTAL

TOTAL

11

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ la distanţă (I.D.) - 2018

Forma de 
învăţământ

Nr.  crt. 
Facult. Facultatea

Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

(limba de predare)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 11
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului IF 50 29 4 17
Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu 
mediul IF 50 32 4 14

Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (lb. 
engl.) IF 50 16 4 30

Simulare şi testare în inginerie mecanică IF 40 16 4 20
Metode practice integrate în ingineria
sistemelor de propulsie (în limba engleză) IF 30 6 4 20

220 99 0 20 101
Ingineria fabricaţiei inovative IF 55 37 4 14

Managementul calităţii IF 50 22 4 24

Ingineria proceselor de fabricație avansate IF 20 12 4 4

Inginerie si management Managementul afacerilor in industrie IF 60 32 5 23

185 103 0 17 65
Inginerie industrială Ingineria sudarii materialelor avansate IF 65 21 5 39

Ingineria materialelor Ingineria şi managementul materialelor avansate 
metalice, ceramice şi compozite IF 50 17 6 27

115 38 0 11 66

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

2

Facultatea de 
Inginerie Tehnologică 

şi Management 
Industrial

Inginerie industrială

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Ingineria autovehiculelor

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

TOTAL

TOTAL

3
Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria 
Materialelor

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Inginerie mecanică

Facultatea de 
Inginerie Mecanică 1

TOTAL

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi
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Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi

Inginerie electrică Sisteme electrice avansate (lb. engl.) IF 50 36 5 9

Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 
informatice IF 50 37 4 9

Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 
informaționale

Sisteme electronice şi de comunicaţii  integrate IF 70 36 5 29

170 109 0 14 47

Managementul ecosistemelor forestiere IF 50 32 5 13

Management şi sisteme tehnice în exploatări 
forestiere IF 50 37 5 8

Silvicultură multifuncțională (în limba
engleză) IF 50 24 4 22

150 93 0 14 43

Eco-design de mobilier şi restaurare IF 50 20 5 25

Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative IF 50 18 6 26

100 38 0 11 51

7 Facultatea de 
Construcţii Inginerie civilă si instalaţii Modernizare energetică în mediul construit IF 50 38 8 4

50 38 0 8 4

TOTAL

6 Facultatea de 
Ingineria Lemnului Inginerie forestieră

TOTAL

Silvicultură

4

Facultatea de 
Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa 
Calculatoarelor

Facultatea de 
Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere
5

TOTAL

TOTAL
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Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi

Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole și alimentare IF 50 14 5 31

Inginerie și management în 
agricultură și dezv. rurală Management în ospitalitate și eco-argoturism IF 50 17 5 28

Ingineria produselor 
alimentare

Sisteme de procesare și controlul calității 
produselor agroalimentare IF 60 17 4 39

160 48 0 14 98

Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi 
protecţia mediului IF 75 61 5 9

Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină IF 50 28 6 16

125 89 0 11 25
Matematică Structuri matematice fundamentale IF 50 12 4 34

Tehnologii Internet (lb. engleză) IF 50 12 5 33
Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet 
în e-business (lb. germană) IF 50 19 6 25

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft IF 50 25 1 2 22

200 68 1 17 114

Informatică

TOTAL

9 Facultatea de Design 
de Produs şi Mediu

8 Facultatea de 
Alimentaţie şi Turism

TOTAL

TOTAL

10
Facultatea de 
Matematică şi 

Informatică
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Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi

Marketing Politici şi strategii de marketing IF 75 26 3 46
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism IF 50 12 4 34

Management Management şi strategii de afaceri IF 50 12 4 34
Economie şi afaceri 
internaţionale Relaţii economice internaţionale IF 50 15 6 29

Finanţe Management financiar-bancar IF 50 12 4 34

Contabilitate Politici contabile, audit şi control de gestiune IF 50 16 3 31

Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri IF 50 11 7 32

Contabilitate Audit intern IF 50 0 50
425 104 0 31 290

Resurse umane în educaţie. Formare şi 
management IF 50 10 4 36

Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității 
mici IF 50 9 1 4 36

Psihologia educațională, consiliere şcolară şi 
vocaţională IF 50 3 1 4 42

Psihologia muncii, organizaţională si resurse umane IF 50 4 4 42

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi 
psihoterapie IF 50 9 4 37

250 35 2 20 193TOTAL

TOTAL

12
Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Psihologie

11

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Administrarea 

Afacerilor
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Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi

Diagnoză şi prognoză psihomotrică IF 75 12 4 59

Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, 
non-formale si de recuperare a stării de sănătate IF 75 27 1 4 43

Performanţă sportivă şi management în sport IF 75 12 6 57
225 51 1 14 159

Tehnica şi arta muzicală din secolul XX IF 25 10 15
Stil si performanta in interpretarea instrumentala si 
vocala IF 30 13 1 16

Meloterapie IF 25 6 19

80 29 1 0 50
Managementul strategiilor preventive şi politici 
sanitare IF 50 30 4 16

Managementul infecţiilor nosocomiale IF 50 0 50

Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative IF 50 19 3 28
150 49 0 7 94

Inovare culturală IF 50 15 35
Studii lingvistice pentru comunicare interculturala 
(lb.engleza) IF 50 15 35

Studii de limba şi literatura română IF 50 14 1 35
Traducere şi interpretariat din lb. franceză în lb. 
română (lb. fr.) IF 50 9 41

Studii interculturale în limba şi  literatura germană 
(lb. germ) IF 50 7 43

250 60 1 0 189

TOTAL

13
Facultatea de 

Educaţie Fizică şi 
Sporturi Montane 

Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice 

14 Facultatea de Muzică Muzică

TOTAL

TOTAL

15 Facultatea de 
Medicină Medicină

16 Facultatea de Litere Filologie

TOTAL
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Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)
Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul 

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 
taxă***

Fără 
taxă Rromi

Legislaţie europeană şi carieră judiciară IF 50 11 3 36
Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi 
european IF 50 7 3 40

Drept privat aprofundat IF 50 9 3 38

Ştiinţe penale aprofundate IF 50 7 1 3 39

200 34 1 12 153

Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane IF 50 12 38

Gestiunea campaniilor de imagine IF 50 12 38

Asistenţă şi dezvoltare comunitară IF 50 12 1 37

150 36 1 0 113
TOTAL GENERAL 3205 1121 8 221 1855

TOTAL

TOTAL

18
Facultatea de 
Sociologie şi 
Comunicare

Sociologie

17 Facultatea de Drept Drept
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Simulare şi testare în inginerie mecanică IFR 30 40 40

Autovehiculul şi mediul IFR 50 50 50

80 90 90

14 Facultatea de Muzică Meloterapie IFR 50 50 50

50 50 50

Limba şi literatura română – identitate în 
multiculturalism IFR 50 50 50

Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american *) IFR 50 50 50

100 100 100
215 220 220

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  DIN BRAŞOV
Învăţământ universitar de masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă redusă - 2018

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii cu 
taxă

Cifra totală de 
şcolarizare

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)

Numărul maxim 
de studenţi ce 

pot fi şcolarizaţi 
2018

FacultateaNr. crt. 
Facult. Programul de studii universitare de masterat

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

16 Facultatea de Litere

Facultatea de Inginerie Mecanică 1
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Competiția 2018  
 

Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare 
 

Programul "Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare" se adresează cadrelor didactice și 
cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov. Programul urmărește creșterea atractivității carierei în cercetarea 
științifică pentru masteranzi și facilitarea integrării acestora în echipe și grupuri de cercetare. 
 
Competiția 2018 este finanțată prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (competiția FDI - 2018, cod proiect CNFIS-
FDI-2018-037). 
 
I. Obiectivele competiției, conform proiectului FDI: 
1. Consolidarea cadrului instituțional necesar implementării politicii UTBv privind stimularea cercetării de excelență, 
prin recrutarea tinerilor cu potențial de dezvoltare a carierei în cercetare (talent pool). 
2. Creșterea atractivității carierei în cercetarea științifică în rândul masteranzilor universității prin implicarea acestora 
în proiectele de cercetare. 
3. Îmbunătățirea ratei de participare a masteranzilor la proiectele de cercetare științifică. 
4. Dezvoltarea competențelor și abilităților masteranzilor în vederea inițierii unei cariere în domeniul cercetării 
științifice. 
 
II. Criterii de eligibilitate (director și propunere de proiect) 
1) directorul de proiect este doctor în științe și este angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe 
durată determinată care acoperă integral perioada de implementare a proiectului; 
2) directorul de proiect are titlul de doctor obținut în urmă cu cel puțin 5 ani; 
3) tema proiectului corespunde unui domeniu pentru care se organizează studii doctorale în cadrul IOSUD-UTBv; 
4) echipa de proiect cuprinde minimum 2 masteranzi angajați pe poziții de asistent cercetare pe o durată de 5 luni; 
5) activitățile proiectului nu au fost și nu sunt finanțate din alte surse publice; 
6) proiectul se va implementa în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al universității (ICDT); 
7) propunerea de proiect (Anexa 1) respectă instrucțiunile de completare. 
 
III. Durata de implementare a grantului: 1.07.2018 - 5.12.2018  
IV. Valoarea grantului: maximum 22768 lei. 
 
V. Cheltuieli eligibile: 

Toate cheltuielile vor respecta regulile privind finanțarea de bază: 
• cheltuieli salariale pentru 2 masteranzi nominalizați în echipa de proiect,  angajați pe poziția de asistent de 

cercetare pe durată determinată (5 luni, venit net estimat 800 lei/lună); 
• cheltuieli de deplasare în țară sau în străinătate ale membrilor echipei de cercetare: taxă de participare, 

transport,  cazare, diurnă. 
• cheltuieli materiale necesare pentru derularea proiectului: cheltuieli  de  întreținere  şi  gospodărie,  cheltuieli  

pentru  materiale şi prestări de servicii cu caracter funcțional, obiecte  de  inventar,  reparații,  cărți  şi  
publicații,  perfecționarea  personalului; 

Cheltuielile de personal pentru angajații universității (cadre didactice/cercetători) nu sunt eligibile.  
Monitorizarea implementării financiare a proiectului va fi asigurată de Biroul de Management al Proiectelor. 
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VI.  Depunerea propunerilor de proiecte, evaluare și selecție 
Depunerea propunerilor de proiecte 
Propunerea de proiect (Anexa 1) se va depune în format electronic (format .pdf) și tipărit la secretariatul 
prorectoratului cu activitatea de cercetare, conform calendarului. 
 
Evaluarea proiectelor 
Aplicațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi evaluate de paneluri formate din 3 specialiști, propuse de 
Consiliului pentru Cercetarea Științifică. Evaluatorii pot fi din interiorul și/sau exteriorul universității. 
Punctajul minim pentru acceptarea proiectului la finanțare: 70 puncte.  
Ierarhizarea proiectelor se va realiza pe cele 18 domenii pentru care se organizează studii doctorale în cadrul IOSUD-
UTBv. Dacă într-un domeniu nu sunt proiecte care să îndeplinească criteriile de finanțare, pot fi finanțate mai multe 
proiecte dintr-un alt domeniu, în ordinea punctajelor și în limita bugetului competiției. 
 
Criterii de evaluare:  
2.1. calitatea propunerii de proiect: planul de implementare, adecvarea metodelor, instrumentelor și resurselor (65%); 
2.2. planul de dezvoltare a competențelor și abilităților masteranzilor în vederea creșterii atractivității carierei în 
cercetare (35%). 
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările 
din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele  asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile 
se depun prin registratura universității, conform calendarului. 
 
VII. Indicatori de realizare (livrabile) obligatorii 
• depunerea la finalizarea perioadei de implementare a proiectului a raportului de cercetare în care se evidențiază: (i) 
demersurile privind integrarea masteranzilor în echipa de cercetare și (2) activitățile formative la care au luat parte 
masteranzii în vederea dezvoltării competențelor privind cercetarea științifică. 
Raportul se va depune la secretariatul prorectoratului cu activitatea de cercetare. 
 
VII. Calendarul competiției 
 

ACTIVITATE TERMEN 
Lansarea competiției  21.05.2018 
Depunerea propunerilor de proiecte 11.06.2018 
Afişarea rezultatelor privind eligibilitatea  12.06.2018 
Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile  13.06.2018-25.06.2018 
Publicarea rezultatelor preliminare  26.06.2018 
Primirea contestațiilor  27.06.2018 
Publicarea rezultatelor finale  29.06.2018 
Contractarea 29.06.2018 
Implementarea proiectelor 01.07.2018 - 5.12.2018 
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Anexa 1. Propunerea de proiect 
 

PROPUNEREA DE PROIECT 
Competiția UniTBv – Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare 

 
A. Informații generale: 
Titlul proiectului (maximum 150 caractere): 
Acronim proiect: 
Directorul de proiect 
 Nume:  
 Prenume: 
 Doctor din anul: 
 Departamentul: 
 E-mail: 
 Telefon: 
Cuvinte cheie (maximum 3): 
1. 
2. 
3. 
 
Durata proiectului: 
Buget solicitat: 
Echipa de proiect (exclusiv directorul). Se va specifica nume, prenume, grad didactic, departament, facultatea pentru 
angajații universității, respectiv programul de studii și anul pentru masteranzi. 
 
1. Masterand:     
2. Masterand: 
3.  
4. 
5. 
6. 
7.  
8. 
9. 
10. 
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B. Descrierea proiectului (maximum 5 pagini, inclusiv figuri, tabele și bibliografie) 
B1. Obiective 
 
B2. Metodologie (plan de lucru, metode, instrumente de investigație etc.). 
 
B3. Rezultate  
 
B4. Plan de dezvoltare a competențelor masteranzilor în vederea creșterii atractivității carierei în cercetarea 
științifică  
 
B5. Resurse și buget 
Se vor prezenta succint cheltuielile pentru fiecare capitol de buget. 
 

Capitol de buget (cheltuieli) 2018 (lei) 
Cheltuieli de personal  
Cheltuieli deplasări  
Cheltuieli materiale  

Total  
 

 Certific pe propria răspundere, cunoscând prevederile articolului 292 din Codul Penal, legalitatea şi 
corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare. 

 Certific pe propria răspundere respectarea normelor de etică aplicabile și a normelor de bună conduită în 
cercetarea științifică. 

 Certific pe propria răspundere că activitățile aferente proiectului se vor desfășura în cadrul Institutului de 
Cercetare Dezvoltare al universității. 
 
 
 
 
Director proiect ______________________ 
Data: ___________________ 
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INSTRUCȚIUNE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU SUSȚINEREA 
MOBILITĂȚILOR TEMPORARE EXTERNE DESTINATE STUDENȚILOR-DOCTORANZI 

 

Instrucțiunea este elaborată pe baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea 
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din 
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, și a Regulamentului universității privind acordarea de 
burse şi alte forme de sprijin material.  
 
În Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv), bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se 
acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi înmatriculați la 
formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă). 
 
Având ca bază strategia UTBv de intensificare a cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice, stagiile 
de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a studenților-doctoranzi cu frecvență pentru 
efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanță cu tema programului de doctorat şi facilitarea 
integrării în cadrul echipelor internaționale de cercetare. 
 
Durata mobilității externe este de minimum 1 săptămână și maximum 3 luni. Durata finală a stagiului poate fi 
ajustată în funcție de numărul de solicitări şi suma disponibilă alocată de UTBv pentru efectuarea acestor 
mobilități. Studenții-doctoranzi din anul 1 vor efectua mobilitatea doar pe durata semestrului II al anului 
universitar, în timp ce doctoranzii din anul III (respectiv anul IV la domeniul Medicină) trebuie să finalizeze 
mobilitatea până la data de 30 septembrie a anului universitar în curs.  
 
Competiția se lansează în fiecare an universitar, se desfăşoară în limita fondurilor alocate şi cuprinde, de regulă, 
două etape: octombrie, respectiv martie. Calendarul de desfășurare este aprobat de către Consiliul de 
Administrație, anterior lansării unei competiții. În situația în care fondurile alocate nu au fost repartizate 
integral, se pot depune noi propuneri pe parcursul anului universitar.  
 
Pentru anul universitar 2017-2018, se pot depune propuneri pentru obținerea bursei după intrarea în vigoare a 
prezentei instrucțiuni, finanțarea fiind făcută în limita fondurilor disponibile.  
 
Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanța până la locul de desfăşurare a mobilității: 
9800 lei (100-499 km); 10200 lei (500-1999 km); 10600 lei (2000-2999 km); 11400 lei (3000-3999 km); 
12700 lei (4000-7999 km); 14000 lei (peste 8000 km). În funcție de perioada efectivă de derulare a mobilității, 
nivelul bursei se calculează proporțional față de cuantumul lunar indicat, astfel:  

 300 lei  x nr. zile + 800 lei, pentru distanța între 100-499 km; 
 300 lei  x nr. zile + 1200 lei, pentru distanța între 500-1999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 1600 lei, pentru distanța între 2000-2999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 2400 lei, pentru distanța între 3000-3999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 3700 lei, pentru distanța între 4000-7999 km; 
 300 lei  x nr. zile + 5000 lei, pentru distanța peste 8000 km. 
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Sunt eligilibi să aplice pentru obținerea bursei studenții-doctoranzi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:  
- sunt înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență;  
- se află în perioada normală de stagiu a programului de doctorat, în anii 1-3, respectiv anii 1-4 pentru 
studenții-doctoranzi de la domeniul Medicină. 
 
În situația în care numărul de solicitări primite din partea studenților-doctoranzi care se încadrează în grupul 
țintă definit prin condițiile anterior indicate este mai mare decât numărul de burse care pot fi acordate, vor avea 
prioritate la acordarea burselor studenții-doctoranzi care nu au mai beneficiat de astfel de burse, respectiv cei 
care sunt la zi cu activitățile prevăzute în planul individual de pregătire la doctorat.  
 
Analiza dosarelor candidaților va fi efectuată de Comisia de burse pe universitate, constituită conform 
Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material. Evaluarea solicitărilor va viza 
relevanța activităților propuse pentru mobilitatea internațională în vederea atingerii scopului bursei (50%) şi 
activitatea de cercetare științifică a candidatului în corelație cu tema programului de doctorat (50%). Comisia de 
burse nominalizează câştigătorii competiției, rezultatele fiind aprobate de Consiliul de Administrație. Rezultatele 
competiției se afişează pe site-ul/intranet-ul universității. 
 
Eventualele contestații se adresează Prorectoratului cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural şi se depun la Registratura universității în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea pe site-ul 
universității a Hotărârii Consiliului de Administrație. Soluționarea contestațiilor este de competența Consiliului 
de Administrație, răspunsul la contestație urmând să fie afișat pe site-ul universității în maxim 15 zile 
calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a contestațiilor. 
 
Dosarul de candidatură pentru obținerea bursei, care se depune la Școala Doctorală Interdisciplinară,  va 
conține: 
 cerere pentru înscriere la competiția de obținere a bursei; 
 curriculum vitae; 
 lista lucrărilor publicate în corelație cu tema programului de doctorat; 
 descrierea activităților propuse în cadrul stagiului de pregătire (maximum 1 pagină A4); 
 dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă; 
 acordul scris al conducătorului de doctorat. 
 
La întoarcerea din mobilitate, studentul-doctorand trebuie să prezinte un document din partea instituției gazdă  
prin care se certifică efectuarea stagiului (inclusiv perioada de derulare).  
 
Prezenta instrucțiune a fost discutată şi aprobată în şedința Consiliului de Administrație al UTBv din data de 
18.05.2018. 
 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,  Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU, 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov Directorul CSUD 
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PACHET DE INFORMAȚII 
Proiect nr. CNFIS-FDI-2018-0431 
 
 
Titlu: Personalul universitar – factor cheie în dezvoltarea și creșterea calității procesului de internaționalizare în 

Universitatea Transilvania din Brașov 
Obiectiv specific: Asigurarea cadrului favorabil stimulării participării personalului universitar la evenimente 

internaționale de educație, științifice sau în interesul învățământului, ca premisă a dezvoltării cooperării 
internaționale și creșterii calității activităților de internaționalizare ale instituției. 

 
Perioada de implementare: 10 mai 2018 – 15 decembrie 2018 
 

Condiții de acordare a finanțării: 

Finanțarea se acordă personalului universitar (cadre didactice, cercetători, personal administrativ) pentru 
participarea la evenimente internaționale de educație, științifice sau în interesul învățământului. 

În cazul participării la conferințe, lucrarea științifică acceptată are specificată apartenența autorilor/ 
coautorilor la Universitatea Transilvania din Brașov. 

Finanțarea se acordă pe bază de cerere individuală, la care se atașează documente doveditoare care să 
ateste invitația/ acceptarea participării la evenimentul internațional. Cererea individuală va include declarația 
pe propria răspundere a solicitantului potrivit căreia activitatea pentru care se solicită finanțare nu a mai fost 
finanțată în cadrul unui proiect cu fonduri publice. 

Cheltuieli eligibile: 

Cheltuieli de transport, cazare, diurnă; 

Cheltuieli pentru taxe de participare, acces la infrastructuri/ baze de date/ biblioteci/ arhive, etc. 

 

Perioada: 

Se poate solicita finanțare pentru evenimentele internaționale de educație, științifice sau în interesul învățământului 
desfășurate în perioada 10 mai 2018 – 15 decembrie 2018, cu condiția ca întoarcerea din mobilitate să se realizeze 
nu mai târziu de 15 decembrie 2018. 
 

Calendar: 

Cererile de finanțare se primesc continuu, până la epuizarea fondurilor.  
Monitorizarea cererilor de finanțare este asigurată de secretariatul prorectoratului cu internaționalizarea universității 
și evaluarea calității. Monitorizarea financiară se realizează de către Serviciul financiar al universității. 

 
 
 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,     Profesor dr. ing. Simona LACHE,  
Rector       Director de proiect 
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INSTRUCȚIUNE 
 

privind acordarea măririi salariale de 15% pentru cadrele didactice nominalizate de 

studenți drept „cei mai apreciați profesori ai promoției 2018”  

 
În baza aprobării Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Braşov (UTBv), se 
acordă, începând cu 1 octombrie 2018, pentru un an universitar, o mărire salarială de 15% 
cadrelor didactice care au întrunit din partea fiecărei promoții de absolvenți ai ciclului de licență 
cele mai multe nominalizări drept „profesorul cel mai apreciat”. Vor fi selectate, pe baza 
nominalizării realizate de absolvenți, 10% din numărul de cadre didactice titulare.  

 
1. Secretariatele facultăților vor transmite, electronic și letric, la prorectoratul cu relațiile 

publice, listele cu cadrele didactice care predau la fiecare program de studiu până la 
29.05.2018, după validarea acestora de către decanul facultății (Anexa 1); 
 

2. Secretariatele facultăților vor asigura multiplicarea formularelor pentru fiecare program de 
studiu și le vor transmite președinților comisiilor de licență înaintea începerii primei probe; 
de asemenea vor pregăti pentru fiecare program de studii o urnă. 

 
3. Președintele comisiei de licență va instrui secretarul comisiei de licență (acolo unde se 

desfășoară probe orale) sau un membru al comisiei de supraveghere a examenului scris 
responsabil de sală privind modul de derulare a procesului de nominalizare a „profesorului 
cel mai apreciat”. 

 
4. Persoanele nominalizate să facă instruirea studenților vor explica studenților modalitatea 

de derulare a procesului de nominalizare pentru „profesorul cel mai apreciat”: 
a. formularele pentru exprimarea opțiunilor, precum și urna vor fi înmânate în sala de 

examen unui secretariat format doi studenți; aceștia vor transmite fiecărui student 
câte un formular și vor colecta formularele completate; 

b. nominalizările sunt valabil exprimate doar dacă numărul de opțiuni este egal sau 
mai mic decât cel al numărului maxim de opțiuni precizat în tabel; 

c. studenții vor introduce personal aceste formulare completate (tabelele cu cadrele 
didactice) în urnele sigilate; 

d. urnele sigilate se transmit președintelui și secretarului comisiei de licență; 
e. urnele se deschid doar după ultima probă de concurs; 
f. nominalizarea este individuală; nici un membru al comisiei de examen sau 

supraveghere nu are voie să influențeze decizia unui student. 
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5. Toți studenții prezenți la prima proba vor primi un buletin de vot. 
 
6. Persoanele nominalizate să facă instruirea studenților se vor asigura de păstrarea 

confidențialității în cadrul procesului de votare. 
 

7. Formularele colectate de la toți absolvenții vor fi procesate de o comisie formată din 
președintele și secretarul comisiei de licență, care vor efectua numărarea nominalizărilor și 
vor comunica la prorectoratul cu relațiile publice lista cadrelor didactice nominalizate și 
numărul de nominalizări obținute de aceștia; desigilarea urnelor se face doar după ultima 
probă de concurs. 

 
8. Președinții comisiilor de licență, împreună cu secretarul acestei comisii, vor număra 

nominalizările și vor înainta o adresa, conform modelului din anexa 2 la decanat, împreună 
cu un tabel cu toate cadrele didactice de la acel program în care este precizat numărul total 
de nominalizări obținut de fiecare cadru didactic; formularele cu nominalizările numărate se 
pun în plicuri, care se sigilează. Pe plicuri se notează programul de studiu, anul 2018 și 
numele persoanelor care au numărat, împreună cu semnătura acestora. În interiorul plicului 
se va introduce o copie după adresa de înaintare a rezultatelor nominalizărilor și tabelul 
centralizator cu numărul de nominalizări pentru fiecare cadru didactic. 

 
9. Plicurile cu nominalizări se predau la secretariat și se arhivează timp de 1 an. 
 
10. Rezultatele de la toate programele de studii dintr-o facultate se transmit centralizat, la 

prorectoratul cu relațiile publice în format electronic (word) și in format scris, cu semnătura, 
conform  modelului din Anexa 2. 

 
11. Prorectoratul cu relațiile publice va realiza situația centralizatoare la nivel de universitate, 

privind cadrele didactice nominalizate de studenți drept „cel mai apreciat profesor al 
promoției 2018” 
 

Prezenta instrucțiune a fost discutată şi aprobată în şedința Consiliului de 
Administrație al Universității Transilvania din Brașov din data de 18.05.2018. 
 
Rector,       Prorector relații publice 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan    Prof. dr. med. Liliana Rogozea  
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Anexa 5.1 

Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea ......................................... 
Programul de studii .......................... 
Promoția 2018 

 
 

Vă rugăm să marcați numele celor ..... cadre didactice pe care le-ați apreciat 
cel mai mult pe parcursul formării dumneavoastră în facultate: 
 
1. Popescu Ion 
2. Ionescu Dan 
3. 
4. 
5. 
. 
. 
. 
 

 
  



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

Anexa 5  
 Nr. 41 /18.05.2018  

 

4/4 

 

 

Anexa 5.2 
 
Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea …………………………….. 
 
 

Situație centralizatoare privind  
cadrele didactice nominalizate de studenți drept  

„cel mai apreciat profesor al promoției 2018” 
 

Nr 
crt. 

Programul de studiu Nr. total cadre 
didactice titulare 
angajate care au 

predat la program 

Nr cadre 
didactice 

care trebuiau 
nominalizate 

Numele, prenumele (inclusiv gradul 
didactic) al cadrelor didactice 

nominalizate, în conformitate cu 
nominalizările absolvenților -  

1       

 
 
 
 

Președinte comisia de licență    Secretar Comisia de licență 
……………………………………                                           ……………………………………….. 

 
 
 

Brașov, …………2018 
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BCA 27.04.2018 
1. Se înaintează Senatului spre aprobare calendarul pentru desfășurarea concursului de ocupare a 

posturilor vacante (Anexa 6.1) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 

BCA 02.05.2018 
1. Se aprobă componența comisiei de selecție pentru beneficiarii programului Transilvania Academica 

Scholarship 2018: 

Prof. Dr. Ioan Vasile Abrudan - rector 
Prof. Dr. Mihaela Gheorghe - prorector activități didactice 
Prof. Dr. Simona Lache - prorector internaționalizarea universității și evaluarea calității 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
BCA 03.05.2018 

1. Se aprobă dosarul conținând aplicația de mobilități de studii, pentru 6 studenți și un cadru didactic - 
Daniela Ciobanu, de la Facultatea Design de produs și mediu în Elveția, la Institute fur Solartechnik, 
Raperrswill, pentru perioada 20 - 26 mai 2018.  
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 
BCA - I din 07.05.2018 

1. Se înaintează Senatului spre aprobare Metodologia privind menținerea calității de titular în 

învățământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare. (Anexa 6.2.) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
BCA - II din 07.05.2018 

1. Se înaintează Senatului spre aprobare componența următoarelor comisii pentru examenele de 
finalizare a studiilor 
(i) Comisiile pentru examenul de absolvire/licență/diplomă pentru sesiunile de vară 2018, toamnă 
2018 şi iarnă 2019. 
(ii) Comisiile pentru examenul de disertație din sesiunile de vară 2018, toamnă 2018 şi iarnă 2019. 
(iii) Comisiile pentru examenul de absolvire a programelor de formare psihopedagogică din sesiunea de vară 2018. 
(iv) Comisia pentru examenul de absolvire a programului postuniversitar de conversie profesională – Matematică din 
cadrul Facultății de Matematică şi Informatică, sesiunile de vară 2018, toamnă 2018 şi iarnă 2019. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 

2. Se înaintează Senatului spre aprobare solicitarea Facultății de Inginerie mecanică de a organiza 
următoarele programe postuniversitare de formare continuă: Sisteme alternative de propulsie 
pentru dezvoltare durabilă, Strategii de reducere a consumului energetic și emisiilor din sectorul 
transporturi, Proiectarea rețelelor de transport rutier urbane, Automobilul și combustibilii viitorului 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
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3. Se înaintează Senatului spre aprobare solicitarea adresată de 7 absolvenți ai programului Resurse 
umane de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (promoția 2016) pentru susținerea examenului 
de licență la Universitatea Transilvania din Brașov. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
BCA 09.05.2018 

1. Se înaintează Senatului spre aprobare cele două contracte de admitere (a. Contractul de admitere la 
Universitatea Transilvania, pentru toate programele de studii, cu excepția celor de la Facultatea de 
Medicină, sesiunea 2018 și b. Contractul de admitere pentru programele de studii de la Facultatea de 
Medicină, sesiunea 2018). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
BCA 10.05.2018 

1. Se aprobă extinderea programului Transilvania Academica Scholarship (TAS), pentru anul universitar 
2018-2019, la 15 beneficiari. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității , Rectorul 
 

2. Se aprobă lista candidaților selectați pentru programul Transilvania Academica Scholarship (TAS) 2018. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității , Rectorul 

 
Lista candidaților selectați pentru programul TRANSILVANIA ACADEMICA SCHOLARSHIP - aplicația 2018 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Ciclul de 

studii 
Programul de studii Facultatea Țara 

1 Mechislav Malo-Ogly licență Product Design Engineering (EN) DPM Kazahstan 

2 Lumina Dovletova licență 
Ingineria și protecția mediului în 
industrie 

DPM Turkmenistan 

3 Seded Altansukh licență Business Administration (EN) SEAA Mongolia 

4 Huda Hammad licență Medicină MD 
Statul 
Palestina 

5 Hamza Elsennary master Structuri matematice fundamentale MI Egipt 

6 Anar Azizov master 
Virtual Engineering in Automotive 
Design 

IM Azerbaijan 

7 Mehtab Bayramova master 
Language Studies for Intercultural 
Communication (EN) 

LT Azerbaijan 

8 Anastassiya Malo-Ogly master 
Language Studies for Intercultural 
Communication (EN) 

LT Kazahstan 

9 Angelina Rudneva master 
Language Studies for Intercultural 
Communication (EN) 

LT Rusia 

10 Valentin Evchenko master Ingineria sudării materialelor avansate SIM Rusia 

11 Ruth Maseko Phiri master Multiple purpose forestry (EN) SEF  Zambia 

12 Karla Celeste Flores Acosta master Managementul ecosistemelor forestiere SEF  Ecuador 

13 
Karla Estefanía Gaibor 
Velasco 

master 
Design de produs pentru dezvoltare 
durabilă și protecția mediului 

DPM Ecuador 

14 
Vicente Guillermo Zurita 
Vintimilla  

master Ingineria fabricației inovative ITMI Ecuador 

15 Zongsheng Chen doctorat Marketing SEAA China 
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BCA 11.05.2018 
1 Se aprobă comisia privind implementarea regulamentului de protecția datelor personale, formată 

din: Cristina Dinu, Diana Ionaș, Șchiopu Dorin, Corina Nănău, Laura Grosu, Dan Robu, Tiberiu Cociaș, 
Silviu Narie și Laura Manea. 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
2 Se înaintează Senatului spre aprobare solicitările de la 2 facultăți: Design de produs și mediu/ 

Alimentație și turism de a organiza programe postuniversitare de formare continuă: Sisteme solar 
termice implementate în mediul construit, Dezvoltarea de materiale compozite pe bază de deșeuri, 
Epurarea apelor pentru reutilizare, Valorificarea superioară a deșeurilor și subproduselor agro-
alimentare prin tehnici de extracție a biocompușilor cu potențial funcțional 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
3 Se aprobă numirea comisiei de examinare a competentelor obținute de absolvenții programului 

postuniversitar Inițiere în domeniul securității și sănătății în munca organizat de Facultatea SIM prin CFC, 
formată din: președinte: prof.dr.ing, Cătană Dorin Ioan, membrii: prof.dr.ing. Machedon-Pisu Teodor,  șef 
lucr.dr.ing  Bogdan Andreescu, secretar: conf.dr.ing. Luca Mihai Alexandru, membru supleant: cercet.dr.ing. 
Roată Ionuț Claudiu. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4 Se aprobă actualizarea listei cu persoanele nominalizate pentru certificarea conformității cu 

originalul din decanate și aprobarea emiterii de ștampile nominale pentru acestea. (Anexa 6.3.) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
BCA 14.05.2018 

1 Se aprobă derularea programului Artist in Residence@Transilvania University, rezidența artistică a 
unor personalități excepționale ale artei contemporane la Universitatea Transilvania din Brașov, în 
aceleași condiții financiare și de durată ca ale programului Visiting Professors, într-un număr de 3 
(trei) beneficiari pe an universitar, selectați prin competiție. 
Răspund: Directorul Centrului Multicultural, Rectorul 

 
BCA I 17.05.2018 

1 Se aprobă acordarea diplomei de fidelitate domnului  prof. dr. ing. Petre Alexandru de la Facultatea 
Design de produs și mediu. 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
BCA II 17.05.2018  

1. Se aprobă participarea ca beneficiar în cadrul programului Artist in Residence@UniTBv pentru Sasha 
Meret. 
Răspund: Directorul Centrului Multicultural, Rectorul 
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Anexa 6.1 
 
CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 
Semestrul II, anul universitar 2017-2018 
 
 
1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs:                                                  

                                                                                                                                   24 aprilie 2018 - 18 august 2018. 
 
2. Desfășurarea concursului didactic: 03 septembrie -  07 septembrie  2018.  
 
3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 08 septembrie  2018. 
 
4. Depunere contestații: 10 -14 septembrie 2018 (contestațiile se pot depune între orele 8:00 şi 15:30) 
 
5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliile Facultăților: 17 – 20 septembrie 2018. 
 
6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Braşov:             
24 - 28 septembrie 2018. 
 
 
 
Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din 
Braşov, Bd. Eroilor nr. 29,cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul 
serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 
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Anexa 6.2 
 
Metodologiei privind menținerea calității de titular în învățământul universitar sau în cercetare după 

împlinirea vârstei de pensionare 
 
Suspendarea pentru anul universitar 2018-2019 a prevederilor Metodologiei privind menținerea calității 
de titular în învățământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare.  
 
Prelungirea activității în calitate de titular se va face la cererea angajatului, pe baza criteriilor stabilite de 
Consiliul Facultății, conform următorilor pași: 

 
1. Cadrul didactic sau de cercetare care solicită menținerea calității de titular pentru noul an universitar 

sau continuarea activității după pensionare înaintează cererea sa directorului de departament din 
care face parte, cu cel puțin 120 de zile înainte de data începutului de an universitar.  

2. Consiliul Departamentului analizează dosarul şi îl avizează favorabil sau nu prin vot secret. Avizul 
negativ exprimat prin decizia Consiliului Departamentului, cu excepția aspectelor procedurale, este 
irevocabil la nivelul facultății respective. 

3. Dacă avizul Consiliului Departamentului este favorabil, dosarul este analizat în Consiliul Facultății, 
structura decizională competentă să aprobe cererea prin vot secret, iar, în caz favorabil, ulterior se 
transmite dosarul, împreună cu extrasul din procesul-verbal de ședință, spre avizare, Consiliului de 
Administrație al Universității. Decizia Consiliului facultății respectiv avizul Consiliului de 
Administrație privind respingerea unui dosar, cu excepția aspectelor procedurale, sunt irevocabile. 

4. Dosarele avizate favorabil de către Consiliul de Administrație al Universității cu majoritate calificată 
de două treimi din numărul total al membrilor vor fi transmise spre aprobarea finală Senatului 
universitar. Dosarele incomplete nu vor fi analizate. Lipsa oricărui element de la dosar, conform 
prezentei metodologii, reprezintă condiție de neeligibilitate. Organele colective analizează dosarele 
raportat şi la politica instituțională – didactică şi financiară. 

5. Dacă sunt reclamații înregistrate în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la parcurgerea unei etape 
procedurale (de la data ședinței Consiliului Departamentului/Consiliului Facultății)  şi/sau se 
constată vicii de procedură, Rectorul Universității, cu avizul Oficiului juridic, va dispune refacerea 
procedurilor reclamate. 

6. Asupra propunerilor făcute de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii, ale Cartei 
universitare şi ale prevederilor prezentei metodologii, Senatul poate decide întreruperea relațiilor 
contractuale sau poate decide, în mod favorabil, asupra cererii, aprobând după cum urmează: 

• prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată pentru un nou an 
universitar, cu posibilitatea prelungirii anuale, până la împlinirea vârstei de 70 ani;  

• încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru un an universitar şi 
cu posibilitatea prelungirii anuale, persoanelor ieșite la pensie cu vârsta mai mică de 70 ani. 

Senatul Universității poate aproba prelungirea calității de titular până la finele anului universitar cadrelor 
didactice care împlinesc vârsta de pensionare în timpul semestrului şi au depus dosarul spre aprobare 
Consiliului Facultății, cu 30 zile înainte de începutul semestrului, conform algoritmului prezentat anterior. 
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Anexa 6.3 

 
TABEL 

cu persoanele nominalizate pentru certificarea conformității cu originalul a copiilor după actele 
de identitate/stare civilă, acte de studii prezentate în original în cadrul procedurilor/activităților 

didactice, pentru care se solicită ștampile  nominalizate 
 

Nr.crt. Facultatea Numele și prenumele 
1 Inginerie mecanică Andreea Sandrina NUȚ – IM 1 

Ildiko Cristina PĂZITOR – IM 2 
2 Inginerie tehnologică și management 

industrial 
Luminița Carmen APOSTOL – ITMI 1 
Claudia LĂZĂRESCU – ITMI 2 
Gabriela Maria MACEAC – ITMI 3 
Florentina Simona PUIU – ITMI 4 

3 Știința și ingineria materialelor Enikő  SZÁSZKA – SIM 1 
Loredana  ISTRĂTESCU – SIM 2 

4 Inginerie electric și știința calculatoarelor Cristina Rodica CHIRILĂ – IESC 1 
Nicoleta DĂNESCU – IESC 2 

5 Silvicultură și exploatări forestiere Silvana Alina DARIE – SEF 1 
Daniela CHIRIAC – SEF 2 

6 Ingineria lemnului Lenuta Leontina ORDOGH– IL 1 
Florentina Mirela METEA– IL 2 

7 Construcții Mihaela CIUBOTARU – CT 1 
Doina FLORESCU – CT 2 

8 Alimentație și turism Mirela MUNTEANU – AT 1 
Elena MIHAIL – AT 2 
Simona ȘOICA – AT 3  

9 Design de produs și mediu Maria HĂLĂLAI – DPM 1 
Maria GAL – DPM 2 
Mihaela KOPE – DPM 3 

10 Matematică și informatică Adriana Claudia RĂUȚIA - MI 1 
Silvia Vasilica STOICA - MI 2 

11 Științe economice și administrarea 
afacerilor 

Monica Iulia MANOLESCU – SEAA 1 
Adriana ZAMFIRESCU – SEAA 2 

12 Psihologie și științele educației Liliana Irina SOARE – PSE 1 
Gabriela GHERACOSTEA – PSE 2 
Vlad Paul CAFTANGIOGLU – PSE 3 
Diana ALBU – PSE 4 
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Nr.crt. Facultatea Numele și prenumele 
13 Educație fizică și sporturi montane Raluca MIJAICĂ - EFSM 1 

Ramona ȘERBAN – EFSM 2 
Nicoleta SLĂNICEANU – EFSM 3 

14 Muzică Maria CIOCOIU  - MZ 1 
Georgiana IOSIM – MZ 2 

15 Medicină Loredana TĂUT – MD 1 
Paula PESCARU – MD 2 
Marcela Mihaela PARASCHIV– MD 3 
Delia Lucia CIOLAN– MD 4 
Marius Nicolae ANGHELESCU– MD 5 

16 Litere Laura TEODORESCU – LT 1 
Judith  ALEXANDRU – LT  2 
Gabriela SATNOIANU - LT 3 

17 Drept Georgeta  Florentina MATEI – DR 1 
Cătălina BULARCA-DORCESCU – DR2 
Ioana MOLOCA – DR 3 

18 Sociologie și comunicare Ștefania SOROCIANU– SO 1 
Andreia DUMITRESCU– SO 2 
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