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1. In cadrul strategiei de internationalizare a universitatii, incepand cu anul 2017 se lanseaza
programele anuale "Romanian Diaspora at Transilvania University" (maxim 20 de partictpantl)
~i "Rector's Guests at Transilvania University" (maxim 10 participanti] In cadrul carora vor fi
invitati pentru activitati In cadrul universitatii (3-10 zile) speclallsti de prestigiu din strainatate.
Cheltuielile aferente vor fi acoperite integral de catre universitate.

Riispund: Biroul Consiliului de Administratie, Rectorul

2. Se lanseaza cornpetitia 2017 Bursa Universitatii Transilvania din Brasov pentru mobilitate
internationala. Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2.500 euro/bursa.
Regulamentul cornpetitiei si calendarul sunt prezentate In Anexa 1.

Riispund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ?tiintifica si injormatizarea, Rectorul

3. Se supune spre aprobare Senatului Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de
cercetare ~i modulln care regia a fost cheltuita, pentru perioada 2014-2016 (Anexa 2).

Riispund: Prorectorul cu activitatea de cercetare stiintlfioi si injormatizarea, Rectorul

4. Se supune spre aprobare Senatului Metodologia privind recunoasterea automata In
Universitatea Transilvania din Brasov a calitatii de conducator de doctorat sau abilitarf obtinuta
In institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate (Anexa 3).

Raspurid: Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Prorectotui cu activitatea
de cercetare ?tiintifica si injormatizarea, Rectorul

5. Se supune spre aprobare Senatului Metodologia privind recunoasterea In Universitatea
Transilvania din Brasov a diplomei de doctor ~i a titlului de doctor In stiinte sau intr-un domeniu
profesional, obtinute In strainatate (Anexa 4).

Riispund: Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Prorectorul cu activitatea
de cercetare ?tiintifica si informatizarea, Rectorul

6. Se supune spre aprobare Senatului Metodologia privind recunoasterea automata In
Universitatea Transilvania din Brasov a functiilor didactice universitare obtinute In institutii de
Invatamant universitar acreditate din strainatate (Anexa 5).

Riispund: CRID, Prorectorul cu activitatea didocticii, Rectorul

7. Se inainteaza Senatului, pentru analiza ~i aprobare, Raportul anual de evaluare interne a
calitatii, pentru anul universitar 2015-2016 (Anexa 6).

Raspund: Comisia de evaluare si asigurare a caiitiuii, Prorectorul cu intemotionalizarea
universitiuii si evaluarea calitiuii

8. Cadrelor didactice din universitate care presteaza, la solicitarea Biroului de asigurare a calitatii,
activitati de evaluare a programelor de studii ce urrneaza sa fie supuse evaluarii externe de
catre ARACIS, In calitate de evaluatori interni, li se va recunoaste aceasta activitate In fisa de
evaluare pentru acordarea gradatiei de merit (criteriul 4). Fisa de autoevaluare va fi actualizata
In acest sens ~i va fi supusa aprobarii senatului.

Rasound: Biroul de asigurare a catitatil, Prorectorul cu intemationolizarea universitiitii si
evaluarea calitinii

Anexe
Anexa 1
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Transilvania din Brasov -
2017

Anexa 2
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cuantumul regiei pentru
gran turile de cercetare st
modul In care regia a [ost
ctieituita. pentru
perioada 2014 - 2016

Anexa 3
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9. Se aproba urrnatoarele documente din cadrul Sistemului de Management al Calitatii:
1 - Recenzarea~ieditarea manuscriselor la editura Universitatii Transilvaniadin Brasov(procedura noua) ~i
2 - Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare (procedure revizulta).
Documentele se gasesc pe site-ul Biroului de asigurare
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx .

Riispund: ResponsabiJii de procese, Coordonotorul Biroului de osiqurare a colitiitll, ProrectoruJ cu
internattonalizareo universitiiti! ?i evaluarea calltiuli

10. In vederea extinderii relatiilor externe de colaborare ale unlversitatil, facultatile vor transmite la adresa
prorector-international-calitate@unitbv.ro, pana la data de 10.02.2017, urrnatoarele inforrnatii:
1 - lista absolventilor (nume, afiliere, date de contact) cu cariere profesionale in mediul academic
international (universitatl/ institute de cercetare stiintifica}:
2 - lista specialistilor din diaspora ale caror cornpetente sunt relevante pentru facultate si prezinta
interes pentru 0 eventuala colaborare (de exemplu: profesori invitati pentru cursu ri, participant! la
evenimente stiintifice organizate de facultate, etc.).

Riispund: Directorii de departamente, Decanii, Prorectorul cu internationalizarea universitiiti! ?i
evaluarea calitiitii

Anexe

a calitatii, Anexa 7

Calendarul
Sesiunii Cercurilor
$tiintifice
Studentesti 2017
$i a Conferintei
Absolventii In
iota companiilor
-AFC02017

11. Pentru anul universitar 2016-2017, facultatile vor organiza Sesiunea Cercurilor Stiintifice Studentesti in
perioada 24.04 - 31.05.2017. Conferinta Absolventii in fata companiilor - AFCO 2017 se va desfasura,
marti, 9.05.2017, la Aula Sergiu T. Chiriacescu. In anexa 7 sunt prezentate calendarele de desfasurare a
activitatilor pregatitcare.

Riispund: Coordonatorii BRME, C1COC,Alumni, Decanii [acultatilor, Prorectorul cu studentii si
leqiuura cu mediul economic st socio-cultural, Rectorul

12. In perioada 30.01-03.03.2017, va avea loc un proces de analiza a rezultatelor obtinute pe baza
proiectelor Facultatea mea ~i Irnpreuna pentru universitate, proiecte lansate la inceputul anului 2016.
In acest sens se constituie Comisia de analiza a proiectelor fermata din:

ec. Anca VL.A.SAN- presedinte:
ec. luliana Elena BANCIU - membru;
conf.univ. dr. Bianca TESCASIU- membru;
ing. Cornelia M.A.NESCU- membru.

Analiza fiecarui proiect se va finaliza cu intocmirea unui Raport final. Rapoartele vor fi prezentate de
comisie conducerii universltatii. Referitor la aceasta analiza, toti coordonatorii de proiect (profesori
coordonatori, presedinti de asociatll studentesti) sunt lnvitati in data de 2.02.2017, ora lOoo, la sala de
sedlnte a ConsiJiului de Administratie (Rectorat) la 0 prima intalnire cu echipa de analiza.

Riispund: Sefu! biroului de audit intern, Coordonatorul Biroului de Management 01 proiectelor,
Prorectorul cu studentii ?i leqiituro cu mediul economic ?i socio-cultural, Rectorul

13. Asociatiile studentesti legal constituite la nivelul Universitatil Transilvania vor depune la Prorectoratul
cu studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural, rapoartele de activitate aferente anului
calendaristic 2016.

Riispund: Presedintii osociotilor studentesti, Directorul general administrativ, Prorectorul cu
studentii st leqiitura cu mediul economic si socio-cultural
Termen: 10.02.2017

14.lncepand cu 1.01.2017, Seful Serviciului carnine va prezenta lunar la Prorectoratul cu studentii ~i
legatura cu mediul economic ~i socio-cultural, situatla decontarli lunare a transportului de catre
student! (tipuri de calatorii ~i sume aferente).

Riispund: $eful Serviciului camine, Directorul general administrativ, Directorul economic, Prorectorul
cu studentii ?i leqiitura cu mediul economic st socio-cultural
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15. In vederea organizarf In data de 01.03.2017 a rnanifestarilor din cadrul Zilei Universitatii, facultatile
sunt solicitate sa transmita manifestarile pe care doresc sa le organizeze In aceasta zi pe adresa de e-
mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro.

Riispund: Decanii, Prorectoru/ cu retatiile pub/ice
Termen: 07.02.2017

Anexe
ANEXAB

16. Pentru perioada ianuarie - martie 2017, fiecare facultate are la dispozitie suma de 1.000 lei pentru
materiale consumabile.

Riispund: Decanii [acultiitiior, Directoru/ genera/ administrativ, Prorectoru/ cu retatiite pub/ice,
Rectoru/

Hotiutirile
Biroului
Consiliului de
Administrotie

17. Facultatile, structurile suport ~i serviciile universitatii sunt solicitate sa actualizeze site-utile proprii In
limba rornana ~i engleza.

Riispund: Decanii [acuttatilor, Coordonatorii structuri/or suport si serviciilor, Prorectoru/ cu relotii!e
pub/ice
Termen: 15.02.2017

18. Avand In vedere concediul de odihna a cadrelor didactice, In perioada 20.02.2017- 25.02.2017, In zilele
lucratoare, conducerile facultatilor ~i a universitatii vor organiza perrnanenta la decanate si la Cabinet
Rector, zilnic intre orele 900 - 1300. Planificarea perrnanentei va fi inaintata la Cabinet Prorector Relatii
Publice pana joi 09.02.2017 ora 1500.

Riispund: Decanii [acultiitiior, Sefii servicii/or sl birouriior, Prorectoru/ cu retatii pub/ice, Rectoru/

19. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie. conform Anexei 8.

Informari

Au fost publicate In Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. OMENCS nr. 6.085 din 14.12.2016 privind constituirea Consiliului de etica ~i management universitar ~i aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de etica ~i management universitar, publicat in MO
nr.1036/22.12.2016;

2. OMENCS nr.5920 din 06.12.2016 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind
echivalarea pe baza ECTS/SECTa invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutui pedagogic cu durata de 3 ani, cu cidui r de studii universitare de Iicenta, pentru cadreie didactice din
invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017, publicat in MO
nr.1039/22.12.2016:

3. OMENCSnr. 5929/07.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Colegiului Consultativ
pentru Cercetare-Dezvoltare ~i Inovare ~i components norninala a acestuia, publicatln MO nr.1056/28.12.2016;

4. OMENCSnr. 6110/16.12.2016 privind aprobarea cornponentei nomina le a Consiliului National de Statistica ~i Prognoza a
Tnvatamantului Superior (CNSPIS),publicat in MO nr.1070/30.12.2016;

5. OMENCS nr. 6.102 din 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de
studii universitare de licenta, de master ~i de doctorat, publicat in MO nr.1071/30.12.2016;

6. OMENCSnr. 6.121 din 20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere a actelor de studii de nivel licenta,
master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate, publicat in MO
nr.6/04.01.2017;

7. OMENCS nr. 6125/20.10.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i desfasurare a examenelor de
licenta/dlploma ~i disertatie, publicatln MO nr.7/04.01.2017;

8. OMENCS nr. 6156/22.12.2016 privind organizarea ~i destasurarea anului pregatltor de lirnba rornana pentru cetatenii
straini, publicat in MO nr.9/05.01.2017;
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9. OMENCS nr. 6153/21.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea ~i evaluarea periodica a scolilor
doctorale, pe domenii, publicat in MO nr.10/05.01.2017;

10. OMENCSnr. 6120/20.12.2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuala ~i a fluxurilor aferente procesului de alocare a
subventlilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea MENCS~i din subordinea institutiilor de
Invatamant superior de stat, pubJicat In MO nr.29/11.01.2017;

11. OMENCSnr. 6136/21.12.2016 Ordinul nr. 6136/2016 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la OMENCSnr. 4.106/2016
privind components nominala a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare publicat in MO
nr.47/17.01.2017;

12. Hotararea nr. 26/2017 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei Nationals, publicat in MO nr.51/18.01.2017
13. OUG nr. 99 din 15.12.2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene,

precum ~i unele rnasuri fiscal-bugetare, publicata in MO nr. 1035/22.12.2016.
14. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.890 din 21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea

exercitiului bugetar al anului 2016, publicat in MO nr. 1042/23.12.2016
15. Rectificare nr. 5.382 din 29.09.2016 referitoare la anexa la OMENCSnr. 5.382/2016, publicata in MO nr. 1057/26.12.2016.
16. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.908 / 27.12.2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea ~i

amortizarea activelor fixe corpora le aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei ~i finantelor
nr. 3.471/2008, publicat in MO nr. 1070/30.12.2016.

17. OUG nr. 1 din 4.01.2017 pentru stabilirea unor rnasuri in domeniul administratiei publice centra le ~i pentru modificarea ~i
completarea unor acte normative, publicata in MO nr. 12/05.01.2017.

18. OUG nr. 2 din 6.01.2017 privind unele rnasuri fiscal-bugetare, precum ~i modificarea ~i completarea unor acte normative, publicata in
MO nr. 16/06.01.2017.

19. OUGnr. 3 din 6.01.2017 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in MO nr. 16/06.01.2017.
20. OMENCS nr. 5.932 din 7.12.2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in MO nr.

22/09.01.2017
21. HGnr. 13 din 12.01.2017, privind organizarea ~ifunctionarea Ministerului Cercetarii ~i lnovarli, publicata in MO nr.44/16.01.2017.
22. HGnr. 28 din 18.01.2017 privind stabilirea zilei de 23.01.2017 ca zi libera, publicata in MO nr.55/18.01.2017.
23. Ordinul Ministerului Hnantelor Publice nr. 107 din 17.01.2017 pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice privind

executia bugetelor de venituri ~i cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii ~i activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de rise ~i bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare ~i finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat in MO nr. 60/20.01.2017.
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Competiția 2017 
           

Bursa Universităţii Transilvania din Braşov  
pentru mobilitate internațională 

 

Valoarea bursei:  2500 Euro. 

Număr maxim de burse pentru competiția 2017: 50 burse. 

Scop: Intensificarea cooperării internaţionale în domeniul cercetării științifice. 

Obiectiv: Stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice și cercetătorilor în 

vederea dezvoltării echipelor de cercetare mixte. 

 

Condiții de participare 

 cadru didactic titular, cu gradul didactic de asistent universitar, lector/șef lucrări 

sau conferențiar universitar  

 cercetător științific angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 îndeplinirea punctajului minim FRACS în ultimii 3 ani; 

 propunerea unei mobilități internaționale de minimum 2 săptămâni în cadrul unei 

organizații gazdă cu prestigiu în domeniul de specialitate (universitate, institut de 

cercetare, companie, organism internaţional) sau  

 propunerea participării la un stagiu de instruire relevant pentru dezvoltarea 

competențelor de cercetare avansată (școală de vară/curs), finalizat cu diplomă de 

absolvire; 

 candidatul nu a mai beneficiat de bursă pentru mobilitate internațională în 

perioada 2012-2016. 

 

Indicatori de performanță 

 minimum 1 articol științific publicat într-o revistă indexată ISI Web of Science, cu 

factor de impact mai mare de 0.5; 

 pentru domeniul Muzică: minimum 1 articol publicat într-o revistă internațională 

de prestigiu în domeniu, indexată BDI. 

 

Evaluare și selecție   

 activitatea de cercetare științifică (articole publicate în reviste cotate ISI WOS, 

articole în volume ISI proceedings, reviste/volume BDI, cărți, brevete, alte 

rezultate de cercetare relevante) – pondere 75%; 

 relevanţa activităţilor propuse pentru mobilitatea internațională în vederea 

atingerii scopului bursei - pondere 25%; 
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 punctajul minim necesar pentru acordarea bursei este de 60 de puncte, din 

punctajul maxim de 100 puncte; 

 pentru o facultate pot fi alocate maximum 5 burse/competiție; 

 comisia de evaluare a candidaturilor va fi numită prin decizia Rectorului. 

 

Cheltuieli eligibile 

 transport intern şi internaţional, cazare, diurnă, consumabile, taxă stagiu de 

instruire, taxă utilizare infrastructură de cercetare, alte cheltuieli pentru 

activitatea de cercetare, conform  reglementarilor în vigoare; 

 monitorizarea cheltuielilor va fi realizată de Biroul de Management al Proiectelor. 

 

Calendar competiție 2017 

 25 ianuarie 2017 – lansarea competiției 

 1 februarie - 30 martie 2017 – depunerea dosarului de candidatură la registratura 

(în atenția Prorectoratului cu activitatea de cercetare științifică) 

 15 aprilie 2017 afișarea rezultatelor pe portalul universității 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

 Curriculum Vitae;  

 lista lucrărilor publicate; 

 descrierea activităților propuse în cadrul mobilității internaționale (maximum 1 

pagină A4); 

 dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă. 

 

Etape de raportare a atingerii indicatorilor de performanță 

 20 iulie 2018 depunerea dovezii privind transmiterea articolului pentru evaluare; 

 20 iulie 2019 dovada acceptării articolului pentru publicare. 
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RAPORT REFERITOR LA CUANTUMUL REGIEI PENTRU GRANTURILE DE 
CERCETARE ŞI LA MODUL ÎN CARE REGIA A FOST CHELTUITĂ 

 
 

 Prezentul raport este întocmit conform art. 190 din Legea educației naționale                       
nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, pe baza datelor furnizate de Biroul de 
Management al Proiectelor. 

 Cuantumul regiei pentru granturile de cercetare, proiectele și contractele de asistență 
tehnică implementate în cadrul Universității Transilvania din Brașov este stabilit astfel: 

1) pentru granturile obținute prin competiții naționale și internaționale organizate de agențiile 
din țară și străinătate cu atribuții în finanțarea cercetării, cuantumul regiei este stabilit de 
agenția finanțatoare, prin pachetul de informații, respectiv prin contractul de finanțare. 
Pentru competițiile din cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare III, Consiliul 
de Administrație a decis (HCA 6/1.06.2016) ca regia universității să aibă nivelul maxim 
prevăzut prin pachetul de informații al fiecărei competiții. Pentru granturile finanțate în cadrul 
programului cadru al Uniunii Europe – Horizon 2020 – regia este stabilită în cuantum de 25% 
din costurile eligibile directe, din care se exclud costurile directe de subcontractate și costurile 
contribuției în natură. 

2) pentru contractele de asistență tehnică și de cercetare încheiate cu companii și alte 
organizații (instituții publice, ONG-uri, fundații etc.) cuantumul regiei este stabilit prin HCA 
23/6.02.2013 ca 18% din valoarea cheltuielilor directe aferente contractului, respectiv 
cheltuieli cu personalul, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli de logistică. 

 Regia granturilor și contractelor de cercetare naționale (finanțate de UEFISCDI, 
companii sau alte organizații) este împărțită din anul 2010 (conform HBS 53/3.09.2010) în 
două componente:  

 30% cotă regie cheltuită de directorii de proiecte pentru susținerea activității de 
cercetare; 

 70% cotă regie pentru susținerea și dezvoltarea instituțională a activității și 
infrastructurii de cercetare.  

Regia granturilor de cercetare finanțate prin programele cadru ale Uniunii Europene 
(FP7, H2020) și Mecanismul SEE este cheltuită în cotă de 100% de directorii de proiecte 
pentru susținerea activității de cercetare. 

Anual, prin Hotărârea Consiliului de Administrație, se comunică comunității academice 
data de la care directorii de proiecte pot efectua cheltuieli din cota de regie repartizată, 
pentru anul financiar anterior.  

În tabelele următoare este prezentată situația regiei încasate și a regiei cheltuite 
pentru granturile și contractele naționale (UEFISCDI și contracte cu terți) în perioada 2014-
2016. 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

B-dul Eroilor  nr. 29,  500036 - Braşov, Tel./Fax +40268 410525, +40268 412088 
www.unitbv.ro  

http://www.unitbv.ro/


Anexa 2 – HCA 18 din 25.01.2017 
 
 
 
 
 
Tabelul 1. Situația regiei încasate în perioada 2014-2016 
 

An 
Regie încasată 

granturi naționale (lei) 
Regie încasată 

contracte terți (lei) 
Total (lei) 

2014 325635 336287 661922 
2015 592166 245081 837247 
2016 856117 264133 1120250 

 
 
Tabelul 2. Situație cheltuire regie - cota 30% directori de proiecte - granturi naționale și terți 
 

An Regie încasată cotă 30% 
Regie cheltuită în an 

curent și următori (lei) 
Regie disponibilă 

(lei) 

2014 198577 99842 98735 
2015 251174 60305 190869 
2016 336075 0 336075 

 
 
Tabelul 3. Situație cheltuire regie - cota 70% instituțională - granturi naționale și terți 
 

An Regie încasată cotă 70% 
Regie cheltuită din an 
curent și anteriori (lei) 

Regie disponibilă 
(lei) 

2014 463345 864400 -  401055 
2015 586073 779736 - 193663 
2016 784175 832723 - 48548 

 
 
Tabelul 4. Categorii cheltuieli regie 2014-2016 - cota 70% instituțională 
 

An 2014 2015 2016 Total 

Abonament Anelis+ 438528 320231 258444 1017203 
Premiere articole ISI WoS cu SRI 197119 281358 191321 669798 
Alte cheltuieli (conferințe, publicații, taxe 
abilitare, infrastructură de cercetare) 

218409 172154 103176 493739 

Premiere competiții granturi punctaj minim 
75% 

10344 5993 8526 24863 

 
 
 Evidența încasărilor și a cheltuirii regiei pentru granturile și proiectele de cercetare 
este realizată de Biroul de Management al Proiectelor. 
 
 
Prorector cu cercetarea științifică și informatizarea, 
Prof. dr. Carmen Buzea 
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Metodologia privind recunoaşterea automată în Universitatea Transilvania din 
Braşov a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării obţinută în instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din străinătate  
 
 
Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea automată în Universitatea Transilvania din 
Braşov a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării obţinută în instituţii acreditate de 
învăţământ superior din străinătate, în conformitate cu: 

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

și modificările ulterioare; 
 Ordinul MENCS nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea 

automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile 
organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător 
de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate; 

 Carta Universității Transilvania din Brașov; 
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi 

postdoctorat în Universitatea Transilvania din Brașov.  
 

Prevederi generale 

Art. 1. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de 
învăţământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute 
în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al 
ministrului de resort, se recunoaşte automat de către IOSUD-Universitatea Transilvania din 
Braşov (IOSUD-UTBv). 

Art. 2. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la instituţii de învăţământ 
superior acreditate din străinătate, altele decât cele menţionate la Art. 1, se recunoaşte 
numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel 
interguvernamental sau interuniversitar. 

Art. 3. Procedura pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau 
abilitării se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, 
ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. 

Art. 4. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţiile menţionate la Art. 1 şi 
Art. 2 este recunoscută de către IOSUD-UTBv numai pentru domeniile de doctorat autorizate/ 
acreditate să funcţioneze în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) din IOSUD-UTBv. 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat  (CSUD) 
500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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Art. 5. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în IOSUD-UTBv se 

realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele universităţii. 

Art. 6. Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitării de către IOSUD-UTBv, 
conform prezentei metodologii, este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul 
Universităţii Transilvania din Braşov. 

Art. 7. În derularea procesului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, 
IOSUD-UTBv poate consulta Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(CNRED) şi respectiv Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare (CNATDCU). 

Art. 8. În cadrul IOSUD-UTBv, dosarele de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau 
abilitării sunt evaluate de către Comisiile de evaluare internă a dosarelor pentru acordarea 
atestatului de abilitare constituite la nivelul SDI (în conformitate cu Regulamentul privind 
obţinerea atestatului de abilitare în Universitatea Transilvania din Braşov), după caz 
Comisia I - pentru domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, respectiv Comisia II - pentru 
domeniile fundamentale matematică şi ştiinţele naturii, ştiinţe biologice şi biomedicale, 
ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.  

Art. 9. Pentru analiza dosarelor de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, 
se va percepe o taxă de procesare stabilită anual de către Senatul universitar, care include 
şi taxele poştale pentru corespondenţa cu solicitanţii. 

 

Procedura de recunoaştere 

Art. 10. În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, solicitantul 
înregistrează la registratura Universităţii Transilvania din Braşov dosarul de recunoaştere, 
care trebuie să conţină următoarele documente: 

 a) cererea de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, redactată 
conform modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant. În cerere se vor menţiona 
obligatoriu toate datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, în vederea 
comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi 
corectitudinea datelor declarate. Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată universităţii 
în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen 
solicitărilor privind dosarul de recunoaştere; 

 b) actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea 
cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe 
actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz); 

 c) diploma de doctor obţinută în România (în copie legalizată) sau la una din instituţiile 
acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 1 (în copie şi traducere legalizată), 
respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED a diplomei de doctor obţinută la alte 
instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate (atestat în copie legalizată, însoţit 
de diploma de doctor în copie); 

 d) diploma/adeverinţa care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, 
eliberată de o instituţie care se încadrează la Art. 1 sau Art. 2 din metodologie, în care 
trebuie menţionat clar domeniul de studii doctorale în care solicitantul a obţinut 
conducerea de doctorat sau abilitarea (în copie şi traducere legalizată); 

 e) curriculum vitae, care să includă detalii privind activitatea anterioară de conducere de 
doctorat (după caz); 
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 f) lista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnarea de către solicitant; 
 g) chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a calităţii de 

conducător de doctorat sau abilitării. 

Art. 11. Dosarul de recunoaştere este direcţionat către SDI, care efectuează următoarele 
operaţiuni: 

 (1) verifică dacă dosarul conţine toate documentele menţionate la Art. 10;  
 (2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă 

dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la 
registratura universităţii. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data 
transmiterii de către SDI a informării, documentele depunându-se spre completare la 
registratura universității. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului 
în baza avizului emis de SDI. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau 
reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, 
prin completarea unei cereri în termen de maximum 3  luni de la depunerea dosarului sau 
să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt 
suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. 
Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai 
solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge; 

 (3) transmite dosarul complet către comisia de evaluare internă de specialitate (după caz, 
Comisia I sau Comisia II, conform Art. 8 din metodologie). 

Art. 12. Comisia de evaluare internă de specialitate examinează dosarul solicitantului în termen de 
cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor 
solicitate spre completare, după caz). Termenul de soluţionare se poate prelungi prin 
decizia comisiei de evaluare în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii 
documentelor din dosar şi/sau a statutului universităţii emitente. Solicitantul va fi informat 
în scris cu privire la motivele nesoluţionării în termenul anterior menționat. 

Art. 13. Pentru evaluarea dosarului de recunoștere a calității de conducător de doctorat sau a 
abilitării, comisia de evaluare internă de specialitate procedează astfel: 
(1) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse 

recunoaşterii şi programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul solicită 
recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitării. În cazul în care există 
îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, 
acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea 
CNRED fiind obligatorie; 

(2) respinge dosarul în cazul în care instituţia emitentă a documentului care atestă 
calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu se încadrează în cerinţele 
menţionate la Art. 1 şi Art. 2 din metodologie, respectiv dacă domeniul de studii 
universitare de doctorat în care s-a obţinut calitatea de conducător de doctorat sau 
abilitarea nu corespunde unui domeniu dintre cele autorizate/acreditate să funcţioneze 
în Şcoala Doctorală Interdisciplinară din IOSUD-UTBv; 

(3) pronunţă o hotărâre motivată cu privire la solicitarea de recunoaştere a calităţii de 
conducător de doctorat sau abilitării, pe care o transmite conducerii universităţii. 
Hotărârea comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității a cel puțin două treimi 
din numărul total al membrilor comisiei. 

 Art. 14. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau 
abilitării, fundamentată prin hotărârea comisiei de evaluare conform celor menţionate la 
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Art. 13 din metodologie, se emite de către rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, 
conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă la adresa de 
corespondență indicată în cererea de recunoaştere.  

Art. 15. În cazul unei decizii de nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, 
solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta 
poate depune contestaţie în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii 
deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la 
registratura Universităţii Transilvania din Braşov. 

Art. 16. Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Consiliul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din IOSUD-UTBv în termen de cel mult 30 zile de la 
data înregistrării la universitate. Decizia CSUD asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul 
Universităţii Transilvania din Braşov şi se comunică solicitantului prin poştă  la adresa de 
corespondență indicată.  

Art. 17. Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau abilitării de către IOSUD-UTBv nu 
conferă automat dreptul de a conduce doctorate în IOSUD-UTBv. Calitatea de conducător 
de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare se obține prin parcurgerea 
procedurilor și reglementărilor interne, în vigoare la data solicitării.   

 
Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania 
din Braşov din data de **.**.2017. 
 
Preşedinte Senat,   
Prof. univ. dr. Emil STOICA 
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Anexa 1 
 
 

CERERE 
către IOSUD-Universitatea Transilvania din Braşov pentru recunoaşterea automată a calităţii de 

conducător de doctorat sau abilitării 
 
 

1. Date personale  
Nume şi prenume: ..................................................... 
Adresă de corespondenţă poştală: ..................................................... 
E-mail: ..................................................................  
Telefon: ..................................................................  

 
2. Solicit recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat / abilitării în domeniul de studii 
universitare de doctorat ..........................................................................  
(a se menţiona unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat care sunt autorizate / 
acreditate să funcţioneze în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare din IOSUD-Universitatea 
Transilvania din Braşov)  
 
3. Instituţia de învăţământ universitar acreditată din străinătate în care s-a obţinut calitatea de 
conducător de doctorat / abilitarea: ..........................................................................  
 
4. Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.  
 
 
Data .................................  
Semnătura solicitantului ................................. 
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Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a 
diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, 

obţinute în străinătate  
 
 
Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a 
diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în 
străinătate, în conformitate cu: 

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

și modificările ulterioare; 
 Ordinul MENCS nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea 

diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe, sau într-un domeniu profesional, 
obţinute în străinătate; 

 Carta Universității Transilvania din Brașov; 
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi 

postdoctorat în Universitatea Transilvania din Brașov.  
 

Prevederi generale 

Art. 1. Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) recunoaşte diploma de doctor şi titlul de 
doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:  
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;  
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista 
universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de 
resort; 
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul 
unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel 
interguvernamental sau interuniversitar. 

Art. 2. În cazul unui program de studii universitare de doctorat organizat în comun de instituţii de 
învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizat cu eliberarea unei 
diplome de către fiecare instituţie, diploma de doctor eliberată de instituţia din străinătate 
nu se supune procedurii de recunoaştere, diploma eliberată de instituţia de învăţământ 
superior din România conferind toate drepturile. 

Art. 3. În vederea recunoaşterii diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 
profesional, UTBv colaborează cu Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor (CNRED) şi transmite semestrial, prin Școala Doctorală Interdisciplinară (SDI), 
către CNRED o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere și stadiul acestora. 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat  (CSUD) 
500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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Art. 4. Recunoaşterea de către UTBv a diplomei şi titlului de doctor se realizează în scopul înscrierii 
la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de 
cercetare în cadrul UTBv. 

Art. 5. Diploma şi titlul de doctor obţinute la instituţiile menţionate la Art. 1 este recunoscută de către 
UTBv numai pentru domeniile de doctorat autorizate/acreditate să funcţioneze în cadrul Şcolii 
Doctorale Interdisciplinare din IOSUD-UTBv. 

Art. 6. Exercitarea drepturilor conferite de diploma şi titlul de doctor recunoscute în UTBv se 
realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele universităţii. 

Art. 7. Recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor de către UTBv, conform prezentei metodologii, 
este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UTBv. 

Art. 8. În cadrul UTBv, dosarele de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în 
ştiinţe sau într-un domeniu profesional sunt evaluate de către o comisie formată din 3 
membri, secretarul şef al universităţii fiind membru de drept, alături de 2 conducători de 
doctorat din domenii inginereşti sau neinginereşti, după caz, care au calitatea de membri în 
Consiliul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI), propuși de către directorul SDI în funcție 
de fiecare cerere de recunoaştere în parte. Comisia astfel alcătuită este aprobată de 
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din IOSUD-UTBv.  

Art. 9. Pentru analiza dosarelor de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în 
ştiinţe sau într-un domeniu profesional, se va percepe o taxă de procesare stabilită anual 
de către Senatul universitar, care include şi taxele poştale pentru corespondenţa cu 
solicitanţii. 

 

Procedura de recunoaştere 

Art. 10. În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un 
domeniu profesional, solicitantul înregistrează la registratura UTBv dosarul de 
recunoaştere, care trebuie să conţină următoarele documente: 

 a) cererea de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un 
domeniu profesional, redactată conform modelului din Anexa 1 și semnată de către 
solicitant. În cerere se vor menţiona obligatoriu toate datele de contact (corespondenţă) 
ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, 
solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. Nesoluţionarea cererii nu poate 
fi imputată universităţii în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită 
sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere; 

 b) actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea 
cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe 
actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz); 

 c) diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar 
menţionate la Art. 1 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, 
de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea 
domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titul de 
doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de 
doctor); 

 d) rezumatul tezei de doctorat sau link care adresa site-ului unde este postat(ă) 
rezumatul/teza, într-o limbă de circulaţie internaţională (link-ul va fi indicat în cererea de 
recunoaştere a diplomei de doctor); 
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 e) curriculum vitae, care să includă detalii privind stagiul de doctorat desfăşurat în 
străinătate; 

 f) lista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnarea de către solicitant; 
 g) chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a diplomei şi titlului 

de doctor. 

Art. 11. Diplomele de doctor supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru 
statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state 
actele vor fi supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către 
autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare 
este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe 
bază de reciprocitate. În situaţia în care există suspiciuni privind autenticitatea actelor de 
studii, UTBv va sesiza organele abilitate (CNRED şi/sau CNATDCU). 

Art. 12. Dosarul de recunoaştere este direcţionat către SDI, care efectuează următoarele 
operaţiuni: 

 (1) verifică dacă dosarul conţine toate documentele indicate la Art. 10 - raportat la Art. 11;  
 (2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă 

dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la 
registratura universităţii. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data 
transmiterii de către SDI a informării, documentele depunându-se spre completare la 
registratura universității. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului 
în baza avizului emis de SDI. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau 
reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, 
prin completarea unei cereri în termen de maximum 3  luni de la depunerea dosarului sau 
să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt 
suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. 
Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai 
solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge; 

 (3) transmite dosarul complet către comisia de evaluare menţionată la Art. 8 din 
metodologie. 

Art. 13. Comisia de evaluare examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 45 de zile de 
la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, 
după caz). Termenul de soluţionare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare în 
cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor din dosar şi/sau a 
statutului universităţii emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele 
nesoluţionării în termenul anterior menționat.  

Art. 14. Pentru evaluarea dosarului de recunoștere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în 
ştiinţe sau într-un domeniu profesional, comisia de evaluare procedează astfel: 
(1) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse 

recunoaşterii şi programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul a 
obţinut diploma şi titlul de doctor. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi 
legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în 
format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie; 

(2) respinge dosarul în cazul în care instituţia emitentă a diplomei de doctor nu se 
încadrează în categoriile menţionate la Art. 1 din metodologie, respectiv dacă domeniul 
de studii universitare de doctorat în care s-a obţinut diploma şi titlul de doctor nu 
corespunde unui domeniu dintre cele autorizate/acreditate să funcţioneze în Şcoala 
Doctorală Interdisciplinară din IOSUD-UTBv; 



Anexa  4 – HCA 18 din 25.01.2017 
 

 

(3) pronunţă o hotărâre motivată cu privire la solicitarea de recunoaştere a diplomei şi 
titlului de doctor, pe care o transmite conducerii universităţii. Hotărârea comisiei de 
evaluare se adoptă cu votul majorității a cel puțin două treimi din numărul total al 
membrilor comisiei. 

 Art. 15. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în 
ştiinţe sau într-un domeniu profesional, fundamentată prin hotărârea comisiei de evaluare 
conform celor menţionate la Art. 14 din metodologie, se emite de către rectorul 
Universităţii Transilvania din Braşov, conform normelor legale. Decizia este comunicată 
solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată în cererea de recunoaştere. 

Art. 16. În cazul unei decizii de nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, solicitantului i se 
comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta poate depune 
contestaţie în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. 
Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la 
registratura Universităţii Transilvania din Braşov. 

Art. 17. Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Consiliul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din IOSUD-UTBv în termen de cel mult 30 zile de la 
data înregistrării la universitate. Decizia CSUD asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul 
Universităţii Transilvania din Braşov şi se comunică solicitantului prin poştă  la adresa de 
corespondență indicată.  

Art. 18. Atestatul de recunoaştere a diplomei şi titlului de doctor se eliberează titularului, unei 
persoane împuternicite notarial, sau - la cererea scrisă a solicitantului - se transmite prin 
servicii poştale. 

 
Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania 
din Braşov din data de **.**.2017. 
 
Preşedinte Senat,   
Prof. univ. dr. Emil STOICA 
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Anexa 1 
 
 

CERERE 
către Universitatea Transilvania din Braşov pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului 

de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional  
 
 

1. Date personale  
Nume şi prenume: ..................................................... 
Adresă de corespondenţă poştală: ..................................................... 
E-mail: ..................................................................  
Telefon: ..................................................................  

 
2. Solicit recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în domeniul de studii universitare de doctorat 
..........................................................................  
(a se menţiona unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat care sunt autorizate / 
acreditate să funcţioneze în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare din IOSUD-UTBv)  
 
3. Instituţia de învăţământ universitar acreditată din străinătate în care s-a obţinut diploma de 
doctor: ..........................................................................  
 
4. Adresa web a site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza de doctorat, într-o limbă de circulaţie 
internaţională (dacă rezumatul tezei nu este inclus în dosarul de recunoaştere): 
....................................................................................... 
 
5. Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.  
 
 
Data .................................  
Semnătura solicitantului ................................. 
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Anexa 2 

 

 
  
 

Nr. ................ /..................  

(numărul şi data eliberării) 

 

 

 

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE 

 

 

Se atestă că diploma de doctor seria               nr.                                , eliberată doamnei/domnului            

                                                                       de către                                                                                din 

                                                , la data de                                   , este recunoscută ca diplomă de doctor 

şi titlu de doctor în domeniul                                                                                             .  

Prezentul atestat este valabil şi produce efecte juridice doar la nivelul Universității Transilvania din 

Brașov. 

 

Rector,  

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Rectorat 
500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a 
funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate  
 
 
Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a 
funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ universitar 
acreditate din străinătate, în conformitate cu: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile 

reglementate în România, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul MENCS nr. 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea 

funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ 
universitar acreditate din străinătate; 

 Carta Universității Transilvania din Brașov; 
 

Prevederi generale 

Art. 1. Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) recunoaşte funcțiile didactice din învățământul 
universitar obţinute la:  
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;  
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista 
universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de 
resort; 
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul 
unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel 
interguvernamental sau interuniversitar. 

Art. 2. În vederea recunoaşterii funcțiilor didactice obținute în străinătate, UTBv colaborează cu 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi transmite 
semestrial către CNRED o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere și stadiul 
acestora. 

Art. 3. Recunoaşterea de către UTBv a funcțiilor didactice obținute în străinătate se realizează în 
scopul angajării pe posturile vacante din statele de funcții ale UTBv, în regim de plată cu 
ora. 

Art. 4. Recunoaşterea funcțiilor didactice obținute în străinătate conform prezentei metodologii 
este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UTBv. 

Art. 5. În cadrul UTBv, dosarele de recunoaştere a funcțiilor didactice sunt evaluate de către CRID.  

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Prorectoratul cu activitatea didactică 
500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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Art. 6. Pentru analiza dosarelor de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în 

ştiinţe sau într-un domeniu profesional, se va percepe o taxă de procesare stabilită anual 
de către Senatul universitar, care include şi taxele poştale pentru corespondenţa cu 
solicitanţii. 

 

Procedura de recunoaştere 

Art. 7. În vederea recunoaşterii funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în 
instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, solicitantul înregistrează la 
registratura UTBv dosarul de recunoaştere, care trebuie să conţină următoarele 
documente: 

 a) cererea de recunoaştere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în 
instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, redactată conform modelului 
din Anexa 1 și semnată de către solicitant. În cerere se vor menţiona obligatoriu toate 
datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul 
procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. 
Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată universităţii în cazul în care solicitantul nu 
urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de 
recunoaştere; 

 b) actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea 
cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe 
actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz); 

 c) diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar 
menţionate la Art. 1 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, 
de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea 
domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titul de 
doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de 
doctor); 

 d) lista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnarea de către solicitant; 
 e) curriculum vitae, care să includă detalii privind stagiul de doctorat desfăşurat în 

străinătate; 
 f) dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile menționate la Art. 1 (a-b); 
 g) chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a diplomei şi titlului 

de doctor. 

Art. 8. Dosarul de recunoaştere este direcţionat către CRID, care efectuează următoarele 
operaţiuni: 

 (1) verifică dacă dosarul conţine toate documentele indicate la Art. 7;  
 (2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă 

dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la 
registratura universităţii. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data 
transmiterii de către CRID a informării, documentele depunându-se spre completare la 
registratura universității. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului 
în baza avizului emis de CRID. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau 
reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, 
prin completarea unei cereri în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului sau 
să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt 
suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. 
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Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai 
solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge; 

Art. 9. Comisia de evaluare examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 45 de zile de la 
data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după 
caz). Termenul de soluţionare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare în cazurile 
în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor din dosar şi/sau a statutului 
universităţii emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele nesoluţionării 
în termenul anterior menționat.  

Art. 10. Pentru evaluarea dosarului, comisia de evaluare procedează astfel: 
(1) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse 

recunoaşterii. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii 
documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, 
pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie; 

(2) respinge dosarul în cazul în care instituţia emitentă a dovezii nu se încadrează în 
categoriile menţionate la Art. 1 din metodologie; 

Art. 11. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a funcției didactice obținute în străinătate, 
fundamentată prin hotărârea comisiei de evaluare conform celor menţionate la Art. 9-10 
din metodologie, se emite de către rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, conform 
normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă la adresa de 
corespondență indicată în cererea de recunoaştere. 

Art. 12. În cazul unei decizii de nerecunoaştere a funcției didactice obținute în străinătate, 
solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta 
poate depune contestaţie în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii 
deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la 
registratura Universităţii Transilvania din Braşov. 

Art. 13. Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Consiliul de 
Administrație al UTBv, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării la universitate. 
Decizia CA asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Transilvania din 
Braşov şi se comunică solicitantului prin poştă  la adresa de corespondență indicată.  

Art. 14. Atestatul de recunoaştere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în 
străinătate se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau - la cererea 
scrisă a solicitantului - se transmite prin servicii poştale. 

 
Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania 
din Braşov din data de **.**.2017. 
 
Preşedinte Senat,   
Prof. univ. dr. Emil STOICA 
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Anexa 1 
 
 

CERERE 
către Universitatea Transilvania din Braşov pentru recunoaşterea funcțiilor didactice din 

învățământul universitar obţinute în străinătate 
 
 

1. Date personale  
Nume şi prenume: ..................................................... 
Adresă de corespondenţă poştală: ..................................................... 
E-mail: ..................................................................  
Telefon: ..................................................................  

 
2. Solicit recunoaşterea funcției didactice universitare de 
..........................................................................  
 
3. Instituţia de învăţământ universitar acreditată din străinătate în care s-a obţinut funcția 
didactică: ..........................................................................  
 
4. Adresa web a site-ului unde se poate verifica afilierea solicitantului: 
....................................................................................... 
 
5. Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.  
 
 
Data .................................  
Semnătura solicitantului ................................. 
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Anexa 2 

 

 
  
 

Nr. ................ /..................  

(numărul şi data eliberării) 

 

 

 

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE 

 

 

Se atestă că funcția didactică universitară de                                                                       ,  acordată 

dnei/d-lui ..................................................................... de către                                                        la 

data de                                   , este recunoscută la Universitatea Transilvania din Brașov pentru 

ocuparea, în regim de plata cu ora, a unei poziții didactice vacante de același nivel sau de nivel 

inferior. 

Prezentul atestat este valabil şi produce efecte juridice doar la nivelul Universității Transilvania din 

Brașov. 

 

 

Rector,  

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Rectorat 
500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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1. Context instituţional 

În anul universitar 2015-2016, Universitatea Transilvania din Braşov a continuat procesul de 
evaluare internă anuală a programelor de studii, precum şi procesul de evaluare periodică externă a 
acestora de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii din Învăţământul Superior (ARACIS). Tot 
în acest an universitar s-a derulat auditul extern de supraveghere de către Mişcarea Română pentru 
Calitate – Organism de certificare sisteme de management al calităţii. În urma auditului, universitatea a 
obţinut menţinerea certificatului de conformitate a sistemului de management al calităţii cu cerinţele 
standardului SR EN ISO 9001: 2008, pentru domeniile de activitate: învăţământ superior, cercetare 
dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; cercetare dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste. Prezentul 
Raport de evaluare internă a calităţii are la bază informaţiile colectate cu aceste prilejuri, precum şi 
rezultatele analizelor de management, ale proceselor de audit intern şi evaluare realizate în anul 
universitar 2015-2016, şi prezintă sintetic stadiul actual al calităţii serviciilor şi proceselor realizate în 
universitate. 

1.1 Evoluţia Universităţii Transilvania din Braşov în ultimii 5 ani 

Dinamica numărului de programe de studii 

Situaţia programelor de studii din ultimii 5 ani este sintetizată în Tabelul 1. De remarcat este 
faptul că, începând cu anul universitar 2015-2016, UTBv a primit aprobare pentru organizarea de 
programe de doctorat într-un domeniu nou - Muzică.  
    

 Tabelul 1. Dinamica numărului de programe de studii (ref. Monitorul Oficial) 

Dinamica nr. de 
programe de 

studii 

Licenţă   Masterat  
Postuniversitar + Universitar Bologna Doctorat  

IF* IFR* ID* IF* IFR* ID* 

2011/ 2012 87 6 11 0 + 62 0 + 4 - 18 
2012/ 2013 91 5 10 0 + 63 0 + 4 - 18 
2013/ 2014 91 6 12 0 + 66 0 + 4 - 17 
2014/ 2015 89 6 12 0 + 66 0 + 4 - 17 
2015/ 2016 90 6 12 0+64 0 + 4  18 

 *învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). 

  Toate programele de studii ale universităţii sunt acreditate/ autorizate să funcţioneze, fiind 
periodic supuse evaluării externe de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii din Învăţământul 
Superior (ARACIS), conform reglementărilor în vigoare. 
 Structura academică a universităţii pentru anul universitar 2015-2016 este publicată în Monitorul 
oficial nr. 554 bis/ 27.07.2015 - programe de studii de licenţă şi în Monitorul oficial nr. 723 bis/ 
25.09.2015 - programe de studii de masterat.  
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Dinamica numărului de studenţi 

 Numărul de studenţi înmatriculaţi la 1 octombrie 2015 a fost de 19.203, din care 15.292 la ciclul 
de studii universitare de licenţă (13.122-IF, 1305-ID, 865-IFR), 3.482 la ciclul de studii universitare de 
master (3.359-IF, 123-IFR) şi 429 la ciclul de studii universitare de doctorat (330-IF, 99-IFR). 

  
         Din situaţia statistică a numărului 
total de studenţi înmatriculaţi în perioada 
2012-2016, se observă o tendinţă uşoară 
de scădere din 2012 până în 2014, după 
care se înregistrează o creștere ușoară (în 
ciuda scăderii demografice și a 
modificării modului de susținere a 
examenului de bacalaureat) (Fig. 1).  
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Fig. 1 Dinamica numărului de studenţi  

în perioada 2011-2015 
Dinamica resurselor umane 

Derularea programelor de studii este susţinută de 725 cadre didactice titulare şi 534 membri ai 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic, conform situaţiei existente la finele anului 2015. O parte 
din cele 715 de posturi didactice vacante (Tabelul 2) sunt acoperite de 232 de cadre didactice asociate. 

            Tabelul 2. Dinamica posturilor didactice (O: posturi ocupate, V: posturi vacante) 

 

Numărul cadrelor didactice cu vârsta peste 65 de ani, aflate în activitate cu menţinerea calităţii de 
titular în 2015, a fost de 16, iar numărul profesorilor asociaţi, 95. Ocuparea posturilor respectă 
legislaţia în vigoare. 

În dezvoltarea resursei umane, un rol important îl are creşterea calităţii proceselor didactice. De 
aceea, universitatea a continuat, şi în acest an, direcţia strategică privind atragerea tinerilor valoroşi 
spre cariera universitară, concomitent cu promovarea cadrelor didactice cu rezultate deosebite pe 
treptele superioare ale ierarhiei academice, cu respectarea procedurilor şi a regulamentelor specifice.  

 
 Dinamica activităţii de cercetare ştiinţifică  

Cercetarea ştiinţifică din cadrul UTBv este una dintre componentele esenţiale de creştere şi 
dezvoltare instituţională pentru perioada 2015-2020. Se urmăreşte, pe de o parte, valorificarea tradiției în 
domenii de cercetare consacrate, dar și impulsionarea abordării de arii de cercetare cu potenţial ridicat de 
inovare. În sprijinul acestei activități, Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii (ICDT) oferă o 
infrastructură modernă, pentru un spectru variat al domeniilor de cercetare specifice instituției noastre. 

An univ. Total Din care Prof. 
cons. 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent Preparator 
post. O V T O V T O V T O V T O V T O V 

2011-2012 1463 800  663 0 205 193 12 158 146 12 767 284 483 293 137 156 40 40 0 

2012-2013 1393 788  605 0 204 182 22 179 145 34 690 301 389 285 125 160 35 35 0 

2013-2014 1474 785  689 0 245 175 70 224 174 50 735 299 436 235 101 133 36 36 0 

2014-2015 1455 764 691 0 255 182 73 232 174 58 742 290 452 195 87 108 31 31 0 

2015-2016 1440 725 715 0 241 186 55 247 182 65 735 278 457 217 79 138 0 0 0 
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Prin utilizarea inteligentă a acestor vectori, se urmăreşte consolidarea ariilor de cercetare 
interdisciplinare și poziționarea proactivă în raport cu dinamica mediului economic și industrial, 
Universitatea Transilvania din Brașov acționând ca pol de excelență în colaborarea academică 
națională și internațională. 

Numărul de proiecte derulate în universitate în anul 2015 a crescut faţă de anii precedenţi deşi în 
ultimii ani s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare a competiţiilor de proiecte organizate la nivel naţional 
(Fig. 2). Eforturile cadrelor didactice de atragere de fonduri prin proiecte și granturi de cercetare au 
continuat și în anul 2016. 

A continuat politica de încurajare a publicării de articole indexate în baza de date ISI Web of 
Science prin acordarea de salarii diferenţiate şi premierea autorilor, ceea ce a condus la creşterea 
numărului de publicaţii ISI (Fig. 3). 

 
Fig. 2 Dinamica numărului de proiecte  

 

Fig. 3 Dinamica publicaţiilor ISI în perioada 2012 – 2015 
(la data de 01.11.2016) 

 

  Dinamica patrimoniului şi a fondurilor  

        Investiţiile făcute pentru asigurarea unui climat academic la cele mai înalte standarde, au avut 
fonduri provenind atât de la buget cât şi din veniturile proprii ale universităţii, ca şi în anii precedenţi. Se 
observă a creştere progresivă a investiţiilor realizate în ultimii doi ani. 

La data de 30.09.2016, ponderea 
veniturilor extra-bugetare în total venituri 
este de 34,22%, aproximativ la fel cu cea 
înregistrată în anul trecut. Ponderea 
veniturilor din taxele studenţilor în total 
venituri reprezintă 13,56%. Dinamica 
fondurilor Universității Transilvania în 
perioada 2012-2015 este prezentată în    
Fig. 4. 
  

Fig. 4 Dinamica fondurilor UTBv în perioada               
2012-2015 

 
În prezent, UTBv dispune de spaţii şi imobile destinate activităţilor specifice programelor 

educaţionale - spaţii de învăţământ, baze didactice, terenuri de sport, cu o suprafaţă totală de 
95.460mp, din care 70.908 mp suprafaţă utilă. De asemenea, dispune de două cantine, la care iau masa 
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zilnic circa 1000 de studenţi, precum şi 13 cămine studenţeşti, totalizând un număr de 4.233 locuri de 
cazare. La această bază materială se adaugă Institutul - ICDT cu o suprafaţă totală de 14.850 mp. 

 

2. Asigurarea calităţii în Universitatea Transilvania din Braşov 

2.1 Dezvoltarea cadrului de asigurare a calităţii  

 Misiunea UTBv este de a produce şi transfera cunoaştere către societate, prin: (1) formare 
iniţială la nivel universitar concretizată prin programe de studii de licenţă, master şi doctorat; (2) 
cercetare ştiinţifică avansată, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic; (3) programe postuniversitare; 
(4) dezvoltarea interacţiunii dintre Universitate şi societate, prin parteneriate în acord cu principiile 
unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

În acord cu strategia universităţii, rectorul a formulat politica şi obiectivele de calitate 
(http://www.unitbv.ro/calitate/Misiune-Politica-Istoric/Politica.aspx), care sunt cunoscute şi aplicate în 
întreaga universitate.  

Asigurarea calităţii a fost promovată cu consecvenţă ca axă centrală a strategiilor universităţii 
începând din anul 2002, când UTBv şi-a implementat un sistem de management al calităţii după 
modelul ISO 9001. Dezvoltarea ulterioară a sistemului de calitate a avut la bază valorile şi liniile de 
acţiune ale proceselor de restructurare din Uniunea Europeană, definite prin Declaraţiile de la Bologna 
şi Lisabona, în cadrul legislaţiei din România.  

Începând din 2007, universitatea promovează Excelenţa, Competitivitatea şi Responsabilitatea 
socială ca valori de bază, iar strategiile adoptate s-au focalizat pe dezvoltarea integrată a educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice, cu accent pe excelenţă, în contextul dezvoltării durabile.  

Implementarea strategiei de asigurare a calităţii se face cu sprijinul structurilor de conducere, 
administrative şi suport create în universitate, care furnizează instrumentele necesare pentru 
monitorizarea, analiza, evaluarea internă a activităţilor desfăşurate şi armonizarea acestora cu Planul 
Strategic şi Planurile Operaţionale ale Universităţii. 

Buna funcţionare a acestor structuri are la bază regulamente proprii 
(http://www.unitbv.ro/DespreUTBv/Documenteleuniversitatii/Regulamenteleuniversitatii.aspx), 
încadrarea lor în fluxul decizional, aşa cum se reflectată în Organigrama universităţii 
(http://www.unitbv.ro/DespreUTBv/Documenteleuniversitatii.aspx), asigurarea armonizării 
activităţilor şi corelarea lor cu obiectivele generale ale universităţii. De asemenea, există organigrame 
specifice fiecărei facultăţi, care să asigure vizibilitatea fluxului decizional. Pentru fiecare entitate 
structurală, posturile, titularii şi responsabilităţile lor sunt prezentate în Fişa postului (document care 
constituie anexă la Contractul individual de muncă). La nivel de universitate există State de funcţii 
pentru toate categoriile de personal.  

Acţiunile de asigurare a calităţii se desfăşoară în mod sistematic, prin implicarea structurilor de 
management de la toate nivelurile, a structurilor de asigurare a calităţii, a personalului didactic, a 
studenţilor şi a altor categorii de personal. Sistemul de asigurare şi evaluare a calităţii cuprinde 
procese, mecanisme, proceduri şi instrumente specifice, utilizate în toate structurile universităţii 
(http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx). Aceste instrumente 
sunt continuu îmbunătăţite, asigurându-se astfel adaptarea lor la noile cerinţe - interne şi externe, 
asimilarea bunelor practici şi creşterea eficienţei proceselor de asigurare şi evaluare a calităţii. 
Sistemul de management al calităţii respectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008, precum şi 
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cerinţele din Legea educaţiei naţionale, metodologia şi standardele ARACIS şi alte reglementări 
aplicabile învăţământului superior. Sistemul de management al calităţii este prezentat sintetic în 
Manualul Calităţii. 

Coordonarea proceselor de asigurare şi evaluare a calităţii din universitate este responsabilitatea 
Prorectorului cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii. Prorectorul are în subordine 
structurile pentru asigurarea şi evaluarea calităţii: Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
(http://www.unitbv.ro/calitate/Structuri.aspx), la nivelul universităţii - CEAC-U şi la nivelul 
departamentelor - CEAC-D; Biroul de asigurare a calităţii (DAC), structură de specialitate care sprijină 
CEAC în realizarea proceselor specifice referitoare la calitate, precum şi Prodecanii responsabili cu 
calitatea la nivel de facultăţi. Anual se elaborează rapoarte de activitate, Raportul anual de evaluare 
internă a calităţii la nivelul universităţii, Raportul CEAC - DAC. Începând cu anul universitar 2015-
2016, raportul privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi pe an universitar este elaborat 
într-o formă detaliată, cu scopul de a spori impactul pe care îl are asupra îmbunătățirii acestei activități. 
Rapoartele elaborate sunt transparente și accesibile întregii comunităţi academice, fiind publicate pe 
site-ul universităţii (http://www.unitbv.ro/calitate/Rapoarte.aspx).  
 
2.2. Asigurarea calităţii proceselor de management 

Structura organizatorică a universităţii integrează structura academică şi de cercetare ştiinţifică, 
structura administrativă - suport şi serviciile, conform organigramei universităţii, publicată pe site-ul 
UTBv la adresa  http://www.unitbv.ro/DespreUTBv/Documenteleuniversitatii.aspx. 
Conducerea universităţii cuprinde: Senatul universităţii, Consiliul de administraţie, Consiliul facultăţii, 
Consiliul departamentului.  

Consiliul de administraţie acţionează pentru menţinerea unei comunicări directe cu structurile de 
conducere din facultăţi prin întâlniri periodice. Deciziile Consiliului se transmit în universitate prin 
intranet, fiind postate şi pe pagina web a universităţii, respectiv prin adrese către conducerile facultăţilor 
şi departamentelor. Deciziile manageriale şi planurile de acţiune sunt discutate şi în întâlnirile 
organizate la sediile facultăţilor cu membrii acestora, ocazie cu care se culeg informaţii specifice 
personalului din acea facultate. 

Accesul la informaţiile de interes public este reglementat prin procedura internă Accesul la 
informaţii de interes public, cu respectarea Legii nr. 544/ 2001. La nivelul universităţii funcţionează 
Departamentul de relaţii publice, ce asigură diseminarea informaţiilor de interes public pe site-ul universităţii 
http://www.unitbv.ro/InfoPub/InformatiiPublice.aspx şi acordarea de răspunsuri la solicitările adresate, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Vizibilitatea evenimentelor importante este asigurată şi de Newsletter-ul UTBv, comunicat pe 
site-ul universităţii la adresa http://www.unitbv.ro/Stiri/Newsletter.aspx şi trimis atât către parteneri 
(local, regional, naţional şi internaţional), în limbile română şi engleză, cât şi tuturor membrilor 
comunităţii academice, prin poşta electronică.  

UTBv aplică principiul reprezentativităţii la toate structurile şi funcţiile de conducere din 
universitate. Studenţii sunt parteneri în procesul academic, fiind reprezentaţi în toate structurile de 
conducere: Consiliul Facultăţii, Consiliul de Administraţie, Senatul Universităţii. Comisia de etică şi 
deontologie profesională universitară şi Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii – cu subdiviziuni 
la nivel de facultate şi program de studii – includ membri ai comunităţii studenţilor. Căminele 
studenţeşti sunt conduse de studenţi; săptămânal sunt organizate întâlniri cu reprezentanţii studenţilor, 
sub coordonarea prorectorului responsabil cu activităţile studenţeşti. Studenţii participă la activităţile 
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de promovare a universităţii - Caravana studenţilor străbate ţara anual, organizând întâlniri în şcoli cu 
potenţialii candidaţi.  

Pentru îmbunătăţirea comunicării cu studenţii, a fost creat un cadru instituţional de evaluare a 
activităţii didactice de către studenţi. Aceasta se realizează semestrial, prin intermediul unei aplicaţii din 
platforma universităţii, accesibilă printr-un cont propriu fiecărui student, cu asigurarea anonimatului. Se 
urmăreşte crearea unui parteneriat real cu studenţii, în care aceştia să poată participa activ. Astfel sunt 
lansate  programe şi concursuri interne  pentru rezolvarea unor probleme specifice, se premiază cei mai 
buni studenţi şi absolvenţi în cadrul unor evenimente publice, din martie 2013 se realizează o emisiune 
săptămânală despre viaţa studenţilor, de către o echipă de studenţi, în baza acordului de parteneriat dintre 
UTBv (prin Facultatea de Sociologie şi Comunicare) şi Radioteleviziunea NOVA Braşov, etc. În anul 2015 
s-a lansat Radio Campus Transilvania – Vocea studenţilor. Toate acţiunile organizate în acest sens, 
programele lansate şi realizate cu participarea studenţilor sunt publicate pe site-ul universităţii, pe pagina 
http://www.unitbv.ro/Studenti.aspx. 

Dialogul cu comunitatea 
economică şi socio-culturală este 
intermediat de Biroul de relaţii cu mediul 
economic, BRME, care acţionează ca 
interfaţă pentru dezvoltarea parteneriatului 
dintre cele două părţi. Dinamica 
acordurilor de parteneriat naţionale este 
prezentată în Fig.5. Deşi numărul de 
acorduri încheiate pare să fie în scădere, 
colaborarea cu partenerii este însă una 
reală, concretă. 

 

Fig.5 Acorduri de parteneriat la nivel naţional 

Contribuţiile externe la progresul universităţii sunt apreciate şi prin acordarea titlului de profesor 
onorific unor personalităţi din mediul economic şi socio-cultural.  

Monitorizarea periodică a satisfacţiei absolvenţilor şi angajatorilor privind calitatea educaţiei 
este realizată prin responsabilul ALUMNI la fiecare facultate, sub coordonarea Biroului de Relaţii cu 
Mediul Economic, constituind unul dintre mecanismele de feedback prin care se asigură informaţii 
utile pentru îmbunătăţirea calităţii. În anul 2015-2016 au fost revizuite chestionarele privind traseul 
ocupaţional al absolvenţilor şi s-a implementat un sistem informatic care integrează procesele derulate 
în vederea realizării activităţii de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.  

 
2.3 Asigurarea calităţii procesului didactic 

Principiul promovat în universitate este cel de abordare integrată a educaţiei şi cercetării bazate 
pe valorile dezvoltării durabile. Procesul de restructurare din ultimii ani s-a concentrat pe dezvoltarea 
instituţională şi integrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în educaţie. UTBv urmăreşte în continuare 
întărirea poziţiei sale în topul ierarhiei naţionale, atât la nivel instituţional cât şi la nivelul fiecărui 
domeniu de studii, prin furnizarea de servicii educaţionale de calitate, bazate pe un program de 
fundamentare în ciclu de licenţă, dezvoltarea programelor de master şi accentuarea interdisciplinarităţii 
în studiile de doctorat.  
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Pentru atragerea de studenţi din străinătate universitatea trebuie să îşi diversifice oferta 
educaţională prin programe de studii în limbi străine. 

Au fost şi vor fi promovate în continuare activităţi de asigurare a calităţii proceselor de predare-
învăţare-evaluare, care să asigure afirmarea universităţii ca un competitor performant la nivel naţional şi 
european, capabil să atragă studenţi din ţară şi din străinătate, care să permită integrarea absolvenţilor pe 
piaţa muncii. Acţiunile prioritare de asigurare a calităţii în educaţie sunt prezentate în cele ce urmează. 

 
2.3.1. Procesul educaţional 

Îmbunătăţirea proceselor de predare-învăţare: 
 Programele de studii sunt actualizate şi adaptate continuu la rezultatele cercetării, dezvoltarea 

economiei şi afacerilor la nivel naţional şi internaţional. Resursele universităţii sprijină cercetarea şi 
dezvoltarea tehnologică de excelenţă. În programele de studii din cel de-al 2-lea ciclu este creată 
legătura dintre educaţie şi cercetare, dezvoltată la un nivel superior prin programele doctorale şi 
postdoctorale, realizate în principal în Institutul de cercetare-dezvoltare al universităţii şi centrele de 
cercetare ale departamentelor universităţii.  
 Lansarea noilor programe de studii se face conform Regulamentului şi Procedurii privind 
iniţierea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii, în urma unui studiu preliminar ce 
cuprinde: argumente legate de strategia facultăţii, fundamentarea integrării în traseele Licenţă-Master-
Doctorat, efectele economice previzionate ale introducerii noului program de studii, un studiu de piaţă 
precum şi analiza resurselor universităţii pentru asigurarea necesarului derulării programului.  

 Fundamentarea şi propunerea către Senatul Universităţii a numărului minim de studenţi pentru 
demararea unui program de studii, în conformitate cu reglementările privind finanţarea studiilor 
universitare. 

 Dezvoltarea programelor de studii de masterat – profesional şi de cercetare, în concordanţă cu 
cerinţele pieţei şi cu direcţiile de cercetare ştiinţifică din universitate; astfel în anul universitar 2015-
2016 a fost propus de către universitate şi acreditat de către ARACIS un nou program de masterat. 

 Acordarea unei atenţii sporite pregătirii cadrelor didactice, prin cursuri de scurtă durată şi 
schimburi de experienţă organizate cu sprijinul Facultăţii PSE şi a DPPD: în aprilie 2016 a fost 
organizată a doua ediţie a workshop-ului intitulat Dezvoltarea abilităţilor de predare/evaluare a 
cadrelor didactice tinere. Această preocupare reliefează buna comunicare şi preocuparea către 
îmbunătăţirea modului de predare-învăţare de către întreaga comunitate academică.  

 Dezvoltarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă prin extinderea 
ofertei de programe de studii şi dezvoltarea platformei eLearning a universităţii 
(http://elearning.unitbv.ro/).  

 Promovarea programelor de studii în limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel de 
licenţă şi la nivel de masterat. În prezent se derulează 15 programe de studii în limbi străine (8 la ciclul 
de licenţă şi 7 la ciclul de masterat). 

 Promovarea cursurilor de formare continuă derulate prin Centrul de formare continuă, care 
coordonează şi organizarea disciplinelor facultative incluse în planurile de învăţământ ale programelor 
de studii. 

 Implementarea unor instrumente noi de colaborare a universităţii cu organizaţiile economice şi 
nonprofit în vederea îmbunătăţirii modului de realizare a stagiilor de practică. Informaţiile privind 
organizarea practicii şi oferta de practică sunt prezentate pe site-ul BRME, la adresa 
http://www.unitbv.ro/Studenti/Practicastudentilor.aspx. 
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 Creşterea calităţii procesului educaţional prin valorificarea oportunităţilor de studiu, de formare 
profesională, de câştigare a experienţei de muncă sau de voluntariat în străinătate. Oferta de burse de 
mobilitate Erasmus+, pentru studenţi, cadre didactice şi alte categorii de personal este publicată pe site 
la adresa http://www.unitbv.ro/ori/Programe.aspx. 

 Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor prin participarea în diverse programe şi 
mobilităţi internaţionale, în colaborare cu antreprenori experimentaţi din Uniunea Europeană publicate 
la adresa http://www.unitbv.ro/ori/Programe/ErasmusforYoungEntrepreneurs.aspx. 

Dezvoltarea resurselor: 
 Infrastructură 

 În anul universitar 2015-2016 s-au realizat lucrări de reabilitare, amenajări şi reparaţii: amenajări 
de laboratoare în corpurile de pe Colina Universităţii – A, C, H, în corpurile de clădiri V, T şi la 
laboratoarele Păstrăvărie şi Fazanerie. Procesul de modernizare este continuu, fiind utilizate în acest 
scop atât fonduri de la buget, cât şi fonduri proprii. 

 Documentare 
 La data de 30.09.2016, Biblioteca dispunea de un fond documentar bogat: 741.553 volume, din 
care 565.962 volume cărţi, 127.375 volume reviste, 48.216 volume colecţii speciale. În fondul 
Bibliotecii se mai află   80.987 exemplare de STAS-uri şi 22.036 descrieri de invenţii,  acoperind 
necesarul de documentare pentru toate programele de studii în derulare. Fondul de publicaţii este 
permanent actualizat şi îmbogăţit, fiind completat cu abonamente la publicaţii ştiinţifice şi 
educaţionale 
 Biblioteca universităţii asigură accesul la baze de date şi informaţionale de renume: 
ScienceDirect Freedom Collection, Springerlink Journals, Springer, ProQuest Central, IEEE/ IET 
Electronic Library (IEL), CABI Forest Science Database, Elsevier,Thomson ISI Web of Knowledge 
(Web of Science, Core Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index), Scopus, 
oferite prin proiectul ANELIS Plus precum şi  Cambridge Journals şi Institute of Physics.  

 Dezvoltarea instrumentelor instituţionale pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor de educaţie şi 
formare prin Biroul de gestiune a proceselor didactice, Centrul de formare continuă, Centrul de 
învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă, Şcoala doctorală interdisciplinară. 
 
Resurse Umane  
 Atât planul strategic pentru perioada 2016-2020, cât şi planurile operaţionale din ultimii ani 
definesc ca axă distinctă promovarea în universitate a unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi 
motivare a resursei umane. Principalele mijloace aplicate pentru atingerea acestui obiectiv au fost: 

 Promovarea pe criterii de performanţă profesională - ţintă propusă prin politica de personal-, în 
scopul asigurării calităţii proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică. Au fost stabilite criterii 
stimulative de promovare, care să asigure îmbunătăţirea performanţelor şi recunoaşterii naţionale şi 
internaţionale a cadrelor didactice. 

 Asigurarea competenţelor didactice şi de cercetare ale personalului academic prin procese de 
selecţie, dezvoltare şi management - anual se organizează selecţia şi promovarea personalului didactic 
şi de cercetare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea legilor specifice. În anul universitar 
2015-2016, Senatul universităţii a stabilit un criteriu minimal de selecţie: nota 8 pentru media dintre 
nota (medie a) anilor de studii de licenţă şi nota de finalizare a examenului de licenţă. La concursurile 
de ocupare a posturilor didactice au participat 94 candidaţi, dintre care au fost admişi 77 pe posturile 
vacante de asistent, lector/ şef de lucrări, conferenţiar şi profesor. 
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 Promovarea şi susţinerea 
mobilităţilor cadrelor didactice: 
universitatea susţine o politică 
de deschidere către experienţa 
europeană, sprijinind 
programele de schimburi de 
cadre didactice şi desfăşurarea 
unor stagii de predare în 
universităţi europene (Fig. 6). 
        Programul Erasmus+ şi 
celelalte programe europene au 
creat cadrul pentru derularea 
acestor mobilităţi, care au  
 

 
Fig. 6. Dinamica mobilităţilor cadrelor didactice în ultimii 5 ani 

permis armonizarea conţinuturilor disciplinelor cu cele din universităţile europene şi introducerea de 
metode moderne de predare. În plus, a crescut interesul personalului universității pentru stagii de formare 
în domeniul administrativ, în universități partenere; astfel, în ultimii trei ani academici, 33 de colegi au 
beneficiat de astfel de mobilități (5 în 2013/2014, 8 în 2014/2015 și 20 în 2015/2016). 

În acelaşi context al internaţionalizării, un rol important  îl are Institutului Confucius, deschis la 
UTBv în anul 2012, în parteneriat cu Hanban şi cu Universitatea Jianzhu din Shenyang.  

 Dezvoltarea unui sistem de stimulare şi recompensare a performanţelor personalului didactic prin:  
 - acordarea de sprijin logistic şi financiar cadrelor didactice în vederea finalizării studiilor de 
doctorat, a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea atestatului de abilitare sau pentru obţinerea titlurilor 
ştiinţifice (training, plata taxelor de publicare, a participărilor la conferinţe etc.);  

 - premierea de către universitate a rezultatelor cercetării/ lucrări ISI, acţiune începute din 2012 şi 
continuată; 

- acordarea “Bursei Universităţii Transilvania din Braşov”, acţiune începută în anul universitar 
2012-2013, cu rolul de a sprijini cadrele didactice titulare în vederea efectuării unui stagiu de 2-4 
săptămâni în străinătate (în universităţi, institute de cercetare, organisme internaţionale etc.), pentru 
elaborarea unui articol ştiinţific publicabil în reviste de prestigiu.  

 Perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ care sprijină derularea procesului didactic este 
realizată prin cursuri de formare continuă derulate de universitate (cursuri IT, limbi străine, 
comunicare, managementul calităţii etc.), specializări postuniversitare, facilitarea continuării studiilor 
etc. Stabilirea nevoii de instruire are la bază informaţiile furnizate de evaluarea anuală a 
performanţelor personalului didactic auxiliar şi nedidactic. De asemenea, din anul 2012 se derulează 
competiţia “Angajatul anului”, pentru sprijinirea personalului TESA şi didactic auxiliar cu rezultate 
deosebite în activitatea desfăşurată în universitate, în dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi specifice 
domeniului, prin schimburi de experienţă (info-trip) în universităţi din străinătate.  

 Sprijinirea logistică a personalului prin continuarea programului Omul şi calculatorul, iniţiat în 
anul 2013, constând în dotarea cu laptop-uri a personalului didactic şi nedidactic, pentru asigurarea 
cadrului necesar îmbunătăţirii performanţelor profesionale.  

 

2.3.2. Activităţi suport pentru procesul educaţional 

 Promovarea şi susţinerea mobilităţilor prin programul Erasmus+ . 
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 În anul 2015-2016 în Universitate s-au încheiat 325 de acorduri de colaborare cu universităţi 
partenere în Programul Erasmus+, la care se adaugă 77 acorduri de cooperare în derulare cu universităţi, 
institute de cercetare, companii şi alte organizaţii internaţionale. În clasamentul publicat de Comisia 
Europeană în anul 2016 (realizat pentru anul universitar 2013-2014 și având în vedere 3500 de instituții 
de învățământ superior din Europa) Universitatea Transilvania din Brașov se regăsește în top 10% al 
acestui clasament, pe poziția 346, cu 232 de studenți beneficiari de mobilități Erasmus+, fiind a patra 
universitate din România în cadrul acestei ierarhizări.  
 
Prin sprijinul financiar oferit 
prin programul Erasmus+ , 
numărul plasamentelor 
practice ale studenţilor a 
crescut în anul universitar 
2015-2016 (Fig. 7).  
Pentru susţinerea activităţii 
de practică a studenţilor, în 
anul universitar 2015-2016 
au fost încheiate  94 acorduri 
bilaterale cu 94 cu 
universităţi şi 42 acorduri cu 
companii din Europa. 

 

Fig. 7. Dinamica mobilităţilor de plasament practic ale studenţilor 
 
În concordanță cu strategia Universității privind internaționalizarea, în anul universitar 2015-2016 s-a 
înființat și dotat Centrul internațional de resurse T.I.C., în cadrul proiectului de dezvoltare 
instituțională Internaționalizarea - instrument strategic pentru creșterea vizibilității și îmbunătățirea 
calității în Universitatea Transilvania din Brașov , CNFIS-FDI-2016-0075. Centrul este destinat 
studenților și cadrelor didactice implicate în procesul de învățare și predare la nivel internațional și 
urmărește facilitarea accesului acestora la resursele specifice tehnologiei informației și a 
comunicațiilor. În acest fel, se răspunde unei nevoi identificate la nivel instituțional, atât în faza de 
pregătire a mobilităților internaționale cât și în timpul derulării lor în Universitatea Transilvania. 
 

 Desfăşurarea de activităţi de popularizare a universităţii şi de atragere a viitorilor studenţi 
precum şi derularea unei proceduri transparente de selecţie a candidaţilor.  

Marketingul universitar asigură informaţii reale şi corecte şi utilizează metode variate de 
promovare: anunţuri în mass media şi pe site-ul universităţii, pliante şi broşuri, „Ziua porţilor 
deschise”, „Caravana Universităţii” şi alte manifestări în care sunt implicate atât cadre didactice, cât şi 
studenţi. Dintre programele noi de promovare derulate în anul 2015, mai importante sunt concursurile 
de gestionarea relaţiei cu studenţii internaţionali ai Universităţii Transilvania din Braşov. În anul 2015 
fost iniţiată Şcoala de vară Co - Student TRANSILVANIA, ale cărei obiective sunt: (1) Dezvoltarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor practice pentru viitorul loc de muncă al absolvenţilor; (2) Dezvoltarea 
comportamentului în raport cu cerinţele angajatorilor; (3) Promovarea culturii şi valorilor companiei, 
în rândul studenţilor; (4) Dezvoltarea unor proiecte comune student – angajator; (5) Consolidarea 
legăturii cu mediul economic; (6) Creşterea gradului de absorbţie al absolvenţilor pe piaţa muncii 
(http://www.unitbv.ro/Studenti/ScoaladevaraCoSTUDENT.aspx). 
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2.4 Asigurarea calităţii în cercetarea ştiinţifică 

Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o componentă esenţială a activităţii academice în UTBv de-a 
lungul întregii sale existenţe. Strategia actuală de cercetare a UTBv este construită pe 3 piloni principali: 
(i) Institutul de Cercetare-Dezvoltare, cuprinzând linii integrate de echipă; (ii) Şcoala Doctorală 
Interdisciplinară - care stabileşte un cadru comun pentru toate programele doctorale din universitate; (iii) 
Resursa umană, structurată în centre şi echipe de cercetare, concentrată pe aspectele particulare ale 
dezvoltării durabile abordate de facultăţi şi departamente, în sprijinul programelor de studii. Alături de 
Biroul de proprietate intelectuală şi Incubatorul tehnologic şi de afaceri, acest cadru sprijină atingerea 
obiectivului universităţii de promovare în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie 
(http://www.unitbv.ro/Cercetare.aspx). 

 Cercetarea ştiinţifică se derulează conform Strategiei şi planurilor anuale de cercetare ştiinţifică 
aprobate de Senatul Universităţii, cu precădere prin intermediul celor 29 centre de cercetare ştiinţifică ale 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare al universităţii. Infrastructura Centrelor de cercetare cuprinde 
echipamente performante, achiziţionate cu precădere în ultimii cinci ani, prin proiecte şi granturi; peste 
80% din infrastructură este achiziţionată din fonduri structurale. În anul 2015-2016 a fost elaborată 
procedura privind înfiinţarea şi desfiinţarea unui centru de cercetare ştiinţifică din cadrul Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare al universităţii. 

 Monitorizarea activităţii de cercetare finanţată din fonduri naţionale şi europene este realizată 
prin Biroul de management al proiectelor, iar cadrul de sprijin al transferului tehnologic este 
reprezentat de Biroul de proprietate intelectuală, Incubatorul tehnologic şi de afaceri şi Centrul de 
inventică şi business. 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică este monitorizată continuu şi evaluată anual, fiind create în 
acest scop instrumente adecvate. Instrumentele de evaluare a calităţii cercetării sunt continuu 
actualizate, având în vedere strategia universităţii, dar şi armonizarea cu criteriile de evaluare a calităţii 
promovate la nivel naţional şi european. 

 Centrele de cercetare ştiinţifică desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi de formare a 
resursei umane înalt calificate prin masterate de cercetare, programe doctorale şi post-doctorale; ele 
cuprind personal cu normă întreagă în cercetare, cadre didactice implicate în derularea de granturi şi 
contracte, masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi şi personal auxiliar specializat. Evaluarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se face on-line, începând cu anul 2005, pe baza unor 
instrumente specifice (Fişa de raportare a activităţii de cercetare ştiinţifică - FRACS) şi a fişei de 
îndeplinire a criteriilor CNATDCU.  

 Universitatea organizează anual sesiuni ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti, precum şi alte 
manifestări şi conferinţe. În anul 2015-2016, lucrările care au obţinut locul I la fiecare secţiune din 
cadrul Sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti – 2016 au fost publicate în Anuarul cercetării ştiinţifice 
studenţeşti - 2016, volum cu ISSN format tip carte şi CD (http://www.unitbv.ro/SCSS2016.aspx). De 
asemenea, s-a desfăşurat cea de-a cincea ediţie a conferinţei “Absolvenţi în faţa companiilor”, AFCO 
2016, eveniment care îşi propune să dezvolte dialogul şi colaborarea dintre studenţii UTBv şi 
reprezentanţii mediului economic (http://www.unitbv.ro/afco2016/Primapagina.aspx). 

 Universitatea promovează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul parteneriatelor 
multi-actor: cu institute de cercetare naţionale şi ale Academiei Române, cu reprezentanţi ai mediului 
economic şi socio-cultural, precum şi în cadrul parteneriatelor internaţionale cu universităţi şi centre de 
cercetare ştiinţifică. Prin participarea universităţii ca membru sau membru fondator în cadrul 
clusterelor de inovare, se încurajează transferul tehnologic şi întărirea parteneriatului cu agenţii 
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economici şi mediul de afaceri. Evoluţia granturilor de cercetare ştiinţifică reflectă preocupările 
universităţii pentru atragerea de fonduri, dar şi contextul macroeconomic şi internaţional. În anul 2015, 
în cadrul universităţii s-au derulat 106 proiecte naţionale (finanţate de UEFISCDI/ANCSI, companii şi 
alte organizaţii) şi 31 proiecte internaţionale de educaţie şi cercetare. În anul universitar 2015-2016 s-a 
continuat implementarea celor 3 proiecte Horizon 2020, în care universitatea este coordonator într-
unul din proiecte şi partener în două, proiecte obţinute în anul universitar 2014-2015. 

 Pentru dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică un rol determinant îl are politica de 
remunerare centrată pe performanţa, concretizată în: salarizare anuală diferenţiată pentru publicarea de 
articole în reviste ISI cu factor de impact, salarizare anuală diferenţiată pentru directorii de proiecte 
care obţin punctaje foarte bune în competiţiile naţionale, premierea publicaţiilor în reviste ISI cu SRI şi 
a rezultatelor obţinute în competiţiile pentru granturi naţionale şi internaţionale (cu sume ce pot fi 
utilizate de autori pentru activitatea de cercetare). Rezultatele acestei politici sunt reflectate de 
creşterea numărului publicaţiilor ISI şi mai ales a calităţii revistelor alese pentru diseminarea 
rezultatelor cercetării (aşa cum rezultă din parametri scientometrici ai acestora), dar şi de creşterea 
numărului de propuneri de proiecte în competiţiile naţionale şi Horizon 2020.  

 Universitatea organizează periodic, prin structurile suport şi în colaborare cu reprezentanţi 
externi, sesiuni de training pentru accesarea fondurilor dedicate cercetării, utilizarea eficientă a 
accesului electronic la literatura ştiinţifică, dar şi evenimente dedicate consolidării parteneriatului cu 
mediul economic. De asemenea, anual, în universitate se organizează conferinţe internaţionale de 
prestigiu, care au deja tradiţie şi care reunesc specialişti în domenii variate, din întreaga lume. În anul 
universitar 2015-2016 au fost organizate o serie de manifestări ştiinţifice şi cultural artistice de 
prestigiu, apreciate la nivel internaţional. Lista evenimentelor ştiinţifice derulate în cadrul universităţii 
poate fi consultată pe site-ul instituţiei (http://www.unitbv.ro/Stiri/Conferintesisimpozioane.aspx) 

 Prin asistenţa acordată de către Biroul de proprietate intelectuală, în anul universitar 2015- 2016, 
s-au înregistrat la OSIM 8 cereri de brevete de invenţie şi s-au obţinut 10 brevete de invenţii.  

 Există o preocupare constantă de creştere a calităţii în articolele publicate în Bulletin of the 
Transilvania University of Braşov (http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/) lucrările fiind  indexate în baze 
de date internaţionale precum EBSCO, SCOPUS, Zentral Blatt, CABI, CEEOL.  

 Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 
acreditată CNCSIS, publică reviste periodice 
(ProLigno, RECENT, Jurnalul Medical Braşovean, 
Journal of EcoAgri Tourism) şi editează Proceedings 
ale unor conferinţe cu participare internaţională, 
dintre care menţionăm: Construcţii Instalaţii Braşov 
(CIBv), OPTIM, BRAMAT, Mathematics and its 
Applications, Pădurea şi Dezvoltarea Durabilă, 
ACUM. Totodată, editura publică manuale şi carte 
universitară, numeroase titluri având ca autori cadre 
didactice din universitate (Fig. 8). 
          Fig. 8. Dinamica publicaţiilor Editurii UTBv 
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2.5 Relaţiile universităţii cu mediul economic şi socio-cultural 

 În relaţia cu societatea, universitatea se constituie ca furnizor de activităţi de cercetare ştiinţifică, 
formare continuă, servicii de consultanţă şi expertiză.  

 Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice este asigurat, în principal, prin 
Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA Pro-Energ – parte a reţelei naţionale de transfer tehnologic 
ReNITT şi de Centrul de tehnologii, inventică şi business. 
 Din anul 2007, Universitatea a formulat o politică coerentă cu privire la protecţia rezultatelor 
cercetării, inclusiv asigurarea suportului financiar pentru propunerea şi evaluarea brevetelor de 
invenţie. A fost înfiinţat Biroul de proprietate intelectuală, care oferă consultanţă de specialitate 
membrilor comunităţii academice. Rezultatele acestei strategii sunt vizibile, universitatea având în 
perioada 2012- 18 oct. 2016, 93 cereri înaintate la OSIM pentru evaluare şi 45 brevete de invenţie, faţă 
de nici unul în perioada anterioară lui 2007. 

 Formarea continuă reprezintă un alt domeniu de servicii educaţionale furnizate de universitate, 
coordonat în mod coerent de către Centrul de Formare Continuă. În anul universitar 2015-2016 oferta 
educaţională a fost de 48 de cursuri din care au fost organizate 9 (programe postuniversitare de 
formare şi dezvoltare continuă şi programe de instruire), absolvite de 322 cursanţi. 

 Oportunităţile de colaborare cu companiile naţionale şi internaţionale din zona Braşovului s-au 
materializat prin acorduri de cooperare ce se pot regăsi pe reţeaua intranet a universităţii  
(http://www.unitbv.ro/Portals/2/Documente/Diverse/01_11_2016_Acorduri%20de%20parteneriat.pdf) şi 
contracte specifice care vizează diverse tipuri de activităţi: practica studenţilor, programe de studii 
dezvoltate în colaborare cu companii (în special la nivel de masterat şi formare continuă), dezvoltarea 
de laboratoare şi săli de pregătire destinate cercetărilor aplicative sau sesiunilor de instruire specifică, 
proiecte în colaborare – ca parte a proiectelor de diplomă/ disertaţie/ lucrărilor de doctorat. Biroul de 
Relaţii cu mediul economic joacă un rol important în asigurarea interfeţei dintre universitate şi mediul 
exterior şi accentuarea relaţiilor universitate – organizaţii economice pe baza unei platforme reale de 
dialog, contribuind astfel la creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor. 

 Pentru a veni în sprijinul instruirii practice a studenţilor UTBv a dezvoltat proiecte în parteneriat 
cu companii, la nivel regional, naţional şi internaţional (de exemplu, proiectele POSDRU: Parteneriat 
trans-naţional universităţi – întreprinderi pentru practica studenţilor, Creşterea capacităţii de integrare 
pe piaţa muncii a studenţilor  şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice, etc). În plus, prin 
organizarea conferinţei destinate absolvenţilor (Conferinţa AFCO  – Absolvenţii în faţa companiilor) se 
oferă acestora o reală şansă de afirmare și de identificare a unui loc de muncă în acord cu calificarea 
obținută. Evenimentul se organizează anual, bucurându-se de succes atât în rândul absolvenţilor cât şi al 
firmelor participante, a căror număr creşte la fiecare ediţie 
(http://www.unitbv.ro/Studenti/Manifestarisiconferintealestudentilor.aspx).  

 În domeniul colaborării cu mediul socio-cultural merită de asemenea a fi menţionate derularea, 
începând cu 1 octombrie 2014 a stagiunii de concerte a universităţii, care prin spectacole lunare a aşezat 
universitatea pe harta culturală a Braşovului, alături de acţiunile derulate în cadrul Centrului 
Multicultural al universităţii, inaugurat la 1 octombrie 2015, proiecte la care alături de structuri din 
universitate (Facultăţile de Litere şi Muzică şi Prorectoratul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii 
universităţii) au fost implicaţi şi studenţi atât de la studii de masterat şi doctorat cât şi de la studii de 
licenţă. 

 UTBv a stabilit un set de măsuri care să stimuleze comunitatea academică prin implicarea în 
procese decizionale la nivel naţional şi european şi prin stabilirea de relații de colaborare între 

Anexa  6 – HCA 18 din 25.01.2017

http://www.unitbv.ro/Portals/2/Documente/Diverse/01_11_2016_Acorduri%20de%20parteneriat.pdf
http://www.unitbv.ro/Studenti/Manifestarisiconferintealestudentilor.aspx


 16 

structuri, cum ar fi cele orientate spre cercetare-dezvoltare-inovare, clustere, asociaţii regionale, 
consorţii cu entităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică din Europa şi din întreaga lume, cu 
competenţe în domeniile prioritare pentru universitate.  
 
2.6 Asigurarea calităţii vieţii studenţilor 

2.6.1 Organizarea activităţilor profesionale 

 Investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea sălilor de predare şi a laboratoarelor asigură accesul 
studenţilor la metode şi instrumente moderne, creând reţeaua suport de lucru pentru studenţi. 
Publicaţiile şi resursele de documentare sunt accesibile prin Biblioteca universităţii, precum şi prin 
centrele de resurse de la facultăţi. Platforma e-Learning poate fi utilizată de către toţi studenţii, 
asigurându-se astfel disponibilitatea online a resurselor de învăţare primare, dar şi accesul la o serie de 
informaţii şi instrumente utile în procesul de învăţare-evaluare, pentru studenţii de la toate formele de 
învăţământ (inclusiv cele care vizează procesul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi de la 
formele ID şi IFR). 

Tot în acest context, universitatea a pus la dispoziţia studenţilor o sală de calculatoare  cu 40 de 
locuri - pe Colina Universităţii şi 4 săli cu câte 25 de locuri – la Biblioteca Universităţii. Intensificarea 
utilizării platformei eLearning de către studenţi reprezintă un obiectiv ce poate fi atins prin efortul 
conjugat al cadrelor didactice (care asigură materialul didactic util, precum şi alte facilităţi de 
învăţare), al studenţilor şi al administraţiei (în sensul îmbunătăţirii interfeţei cu utilizatorul).  

 În UTBv, cadrele didactice acordă consultaţii, conform unui program comunicat studenţilor. De 
asemenea, există îndrumători (tutori) de an care realizează interfaţa dintre studenţi şi universitate.  

 Admiterea studenţilor la UTBv se face în baza unor proceduri proprii, pe care universitatea le 
face publice utilizând forme diverse de informare: Ghidul admiterii (accesibil la 
http://www.unitbv.ro/Admitere.aspx), site-ul universităţii (http://www.unitbv.ro), mass media, „Ziua 
porţilor deschise”, „Caravana Universităţii”, „Recomandă un candidat” şi alte acţiuni de promovare. 
Pentru simplificarea procesului de înscriere la concursul de admitere în universitate, a fost 
implementată o aplicaţie pentru preînscrierea on-line a candidaţilor, accesibilă la adresa 
http://admitere.unitbv.ro/. 

Selecţia studenţilor se face conform legii, pentru ciclul de licenţă admiterea fiind condiţionată de 
existenţa diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii obligatorii; aceste documente sunt păstrate 
pe toată durata studiilor în Dosarul personal al studentului, la secretariatele facultăţilor. Există o 
preocupare continuă de atragere spre universitate a unor elevi cât mai bine pregătiţi. În acest sens, din 
2013 s-a implementat  un program de pregătire a absolvenţilor de liceu, de către cadre didactice din 
universitate, la disciplinele Matematică şi Limba română, iar în anul 2014 a fost iniţiat programul 
“UTBv susţine performanţa”, pentru susţinerea financiară a elevilor performanţi care doresc să 
studieze în cadrul UTBv. 

 Transferul studenţilor se face în baza Regulamentului privind activitatea profesională a 
studenţilor, cu respectarea legilor în vigoare. 

 Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt consemnate în Registrul matricol. 
La finalizarea studiilor absolvenţii primesc, conform legii, Diploma de absolvire şi Suplimentul la 
Diplomă. Conferirea diplomelor şi certificatelor de absolvire se face în baza Metodologiei de 
organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, în conformitate cu condiţiile stabilite de 
lege. Respectarea cerinţelor privind înmatricularea studenţilor, completarea Registrului matricol, 
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organizarea examenului de absolvire şi acordarea diplomei etc. sunt monitorizate de Secretarul şef pe 
universitate şi verificate periodic prin audituri interne.  

Alături de centrarea educaţiei pe student, universitatea are în vedere şi asigurarea unei vieţi 
studenţeşti active şi corespunzătoare cerinţelor generaţiei tinere.  

 
2.6.2 Servicii pentru studenţi 

Universitatea oferă servicii variate, sociale, culturale şi sportive (facilităţi de cazare, bază 
sportivă, servicii de consiliere), administrate eficient, şi dispune de programe speciale pentru 
asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le evaluează permanent. 

 Studenţii beneficiază de posibilităţi de cazare în 13 cămine moderne (cu peste 4000 de locuri), de 
două cantine, precum şi de un dispensar studenţesc. Camerele sunt complet mobilate şi au conexiune 
internet, iar căminele sunt dotate cu sisteme de supraveghere video.  

 În sprijinul studenţilor, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei (CICOC), care 
oferă servicii de orientare şi consiliere în carieră, realizează studii ale concordanţei dintre planurile de 
învăţământ şi nevoile de dezvoltare profesională a studenţilor şi oferă consultanţă de specialitate.  

 Ghidul studentului, publicat pe site-ul universităţii, la adresa 
http://www.unitbv.ro/Studenti/Documentesiinformatiiutile.aspx, prezintă, împreună cu alte informaţii 
utile pentru studenţi, informaţii referitoare la oportunităţile şi serviciile oferite de universitate. 
Dezvoltarea platformei/ portalului virtual facilitează comunicarea cu studenţii şi monitorizarea 
acestora (http://portal.unitbv.ro, http://elearning.unitbv.ro). 

 Asociaţia ALUMNI - Alma Mater Brasovensis, sprijină şi îndrumă tinerii absolvenţi. În prezent 
există o platformă on-line pentru comunicarea cu ALUMNI, totodată universitatea beneficiind de 
know-how-ul şi instrumentele dezvoltate în cadrul unui proiect strategic la nivel naţional, pentru 
intensificarea acestui tip de activitate. 
 
2.6.3 Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale deosebite 

 Studenţii sunt beneficiarii principali ai activităţilor derulate în universitate şi ai proceselor de 
restructurare pentru creşterea calităţii în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică. Studenţii cu 
rezultate deosebite au fost premiaţi  în cadrul Galei şefilor de promoţie, iar absolvenţii au fost 
încurajaţi să-şi continue studiile în universitate. 

 Rezultatele profesionale sunt recompensate prin asigurarea de burse, care provin atât din 
finanţarea bugetară cât şi din fonduri proprii. Creşterea celei din urmă componente reprezintă o 
preocupare permanentă a conducerii universităţii şi facultăţilor.  

 Stimularea participării studenţilor la rezolvarea problemelor universităţii, prin propunerea de 
soluţii, se realizează prin derularea mai multor tipuri de programe. În anul universitar 2013-2014 au 
fost lansate programele “Facultatea mea”, „Împreună pentru universitate”, iar în anul universitar 2014-
2015 concursul “Echipa Verde” care a vizat creşterea implicării şi satisfacţiei studenţilor. În anul 
2015-2016 s-a continuat derularea acestor programe precum şi premierea de către conducerea 
universităţii a celor mai buni absolvenţi, în cadrul unei ceremonii publice. 

 Universitatea acordă asistenţă financiară pentru categorii sociale defavorizate, burse de ajutor 
social, conform Legii 116/2002 şi HG 1149/ 2003. Acţiunile de sprijinire şi motivare a studenţilor 
universităţii mai includ: reduceri de taxe pentru studenţii cu situaţie financiară dificilă, subvenţii pentru 
transportul public şi pentru achiziţia de calculatoare, servicii medicale etc. Rezolvarea acestor probleme 
este reglementată la nivelul universităţii. 
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 Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi stimularea studenţilor, începând cu anul 
universitar 2009-2010 se aplică măsura stabilită de către Senatul universitar, prin care trecerea într-un 
an de studii superior să se realizeze prin acumularea numărului minim de 40 de unităţi de credit în anul 
în curs şi cu anii anteriori promovaţi integral. Statutul de student bugetat/ cu taxă se poate modifica de 
la un an universitar la altul, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite 
de Senatul Universităţii şi stipulate în Contractul de studii universitare: obţinerea numărului necesar de 
credite pentru trecerea în anul următor şi ierarhizarea studenţilor după suma punctelor valorice 
acumulate în anul anterior.   

 Taxele şcolare ale studenţilor sunt actualizate anual, fiind calculate în concordanţă cu costurile 
medii anuale de şcolarizare din învăţământul public finanţat de la buget, pentru domeniile de licenţă şi 
master similare. Taxele de şcolarizare, aprobate anual de către Senatul universităţii, sunt aduse la 
cunoştinţa studenţilor, utilizându-se diverse surse de informare: Ghidul admiterii, Contractul anual de 
şcolarizare, avizierele şi site-urile facultăţilor. 

 

3. Analiza SWOT 

 Puncte tari 
1. Instituţie de învăţământ superior cu tradiţie şi preocupări pentru asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii: evaluare internaţională IEP-EUA, calificativ „grad de încredere ridicat" din partea 
ARACIS, certificare ISO 9001:2008, imagine favorabilă la nivel naţional şi internaţional. 

2. Ofertă educaţională diversă, adaptată cerinţelor pieţei muncii; instituţia manifestă un interes 
declarat pentru dialogul cu angajatorii şi există acţiuni susţinute în acest sens. 

3. Corp profesoral cu experienţă profesională şi competenţe dovedite în domeniul educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice. 

4. Infrastructură de cercetare modernă, concentrată în cadrul ICDT, resurse moderne de informare-
documentare, publicaţii şi abonamente la baze de date oferite de biblioteca universităţii. 

5. Sistem de management performant pentru cercetarea ştiinţifică, cu structuri şi instrumente de 
stimulare, planificare şi control care sprijină atingerea excelenţei în cercetare. 

6. Şcoala doctorală interdisciplinară, care asigură dezvoltarea resurselor umane înalt calificate; programe 
de burse doctorale şi postdoctorale. 

7. Vizibilitate crescută prin organizarea de evenimente ştiinţifice de înalt nivel, cu deschidere către 
comunitatea ştiinţifică internaţională, de manifestări socio-culturale şi sportive; existenţa 
instrumentelor pentru diseminarea activităţilor şi promovarea imaginii în exteriorul mediului 
academic. 

8. Rezultate semnificative privind creşterea capacităţii de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, prin 
stagii de practică în companii/ organizaţii din ţară şi din UE, respectiv prin consiliere şi orientare 
profesională. 

9. Relaţii internaţionale extinse, mai ales în cadrul programului Erasmus+, colaborări cu AUF, 
DAAD, British Council, Institutul Confucius. 

10. Campusuri moderne pentru studenţi, cu facilităţi de cazare şi masă, o viaţă studenţească activă şi 
multiple variante de agrement. 

11. O echipă managerială deschisă către comunitate, motivată şi orientată spre promovarea calităţii, 
soluţionarea eficientă a problemelor, îmbunătăţirea proceselor existente. 
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 Puncte slabe  
1. Centrarea educaţiei pe student – un principiu pe care se bazează sistemul Bologna -  al cărui grad 

de aplicare nu este integral. 
Recomandări:  

- continuarea programului de pregătire a cadrelor didactice şi a schimburilor de experienţă la 
nivel instituţional; promovarea sa mai intensă (ţinând cont de feedback-ul pozitiv din primul an 
de implementare), în vederea extinderii numărului de beneficiari; 

- implicarea activă a managementului la nivel de departament şi facultate în monitorizarea 
procesului de predare - învăţare – evaluare, respectiv în identificarea căilor potrivite de 
motivare a cadrelor didactice pentru respectarea integrală a principiului menţionat mai sus. 

2. Cu toate că față de anii trecuți situația s-a îmbunătățit, rată abandonului școlar în primul an de 
studii este, încă, la un nivel ce trebuie avut în atenție. 

Recomandări: 
- continuarea implementării iniţiativei pentru realizarea de consultaţii intensive şi extinderea 

acestei activităţi la toate facultăţile şi programele de studii, în vederea recuperării carenţelor 
privind cunoştinţele de bază necesare promovării disciplinelor din primii ani de studii; 

- îmbunătăţirea activităţii de tutorat, eventual reorganizarea sa acolo unde se constată că nu se 
desfăşoară corespunzător; 

- intensificarea activităţilor CICOC (inclusiv a activităţilor de promovare a Centrului) pentru 
consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor; utilizarea instrumentelor de consiliere 
dezvoltate în cadrul proiectului implementat la nivel instituţional. 

- dezvoltarea unui program integrat de recrutare a candidaţilor care să asigure un grad mai ridicat 
de angajament a studenţilor. 

3. Deşi au înregistrat progrese evidente în ultimii ani, desfășurarea și evaluarea practicii studenţilor, 
corespunzător cerinţelor de calitate impuse de curricula universitară şi de angajatori, trebuie 
îmbunătățite. 

Recomandări: 
- intensificarea dialogului cu studenţii, la nivelul programelor de studii, prin care să li se prezinte 

oportunităţile de practică în companii din ţară sau UE (prin programul Erasmus+); 
- continuarea eforturilor pentru încheierea de convenţii de practică cu companii şi sprijinirea 

studenţilor (inclusiv prin consiliere – CICOC) în demersul lor de identificare a unui loc de 
practică potrivit; 

- extinderea utilizării în toate facultățile a instrumentelor pentru asigurarea calităţii acestei 
activităţi (caietul de practică, evaluarea din partea tutorelui din companie, evaluarea din partea 
responsabilului de practică din universitate etc.) dezvoltate în cadrul proiectelor implementate 
la nivel instituţional. 

4. Laboratoarele didactice, dezvoltate în anii 2007-2008 în cadrul tuturor facultăților din universitate, 
necesită modernizare și adaptare la tehnologia actuală (în special cele din domeniul științelor 
inginerești) 

Recomandări: 
- identificarea surselor de finanțare prin fonduri structurale și realizarea unui proiect strategic la 

nivel instituțional pentru actualizarea dotărilor din laboratoarele didactice ale universității. 
5. Rata de atragere a fondurilor prin proiecte de cercetare ştiinţifică poate fi îmbunătățită. Cu toate că 

există o participare susținută la competiția națională pentru proiecte de cercetare, rata de succes la 
nivelul instituției noastre este, încă, scăzută. 
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Recomandări: 
- continuarea măsurilor de stimulare a cadrelor didactice şi de cercetare pentru elaborarea de 

propuneri de proiecte; 
- implicarea mai activă a cadrelor didactice şi de cercetare în parteneriate internaţionale, pentru 

aplicarea, în comun, la proiecte de cercetare internaţionale; 
- continuarea organizării de instruiri/ schimburi de experienţă la nivel instituţional, pentru 

scrierea de proiecte. 
6. Cultură încă în dezvoltare în ceea ce priveşte orientarea pe cercetarea ştiinţifică de mare 

performanţă (cutting edge) - cultura cercetătorilor înspre subiecte de cercetare de avangardă pe 
plan mondial se află încă într-un proces de formare şi dezvoltare. Cu toate că a crescut calitatea 
jurnalelor în care sunt publicate rezultatele cercetărilor, este necesară sporirea eforturilor tuturor 
cadrelor didactice şi de cercetare în această direcţie. 

Recomandări: 
- continuarea măsurilor de stimulare a performanţei în cercetarea ştiinţifică; 
- asigurarea unei colaborări mai active privind transferul rezultatelor cercetărilor către 

comunitate prin activarea clusterelor şi rezolvarea temelor de cercetare provenite în special din 
mediul economic şi socio-cultural; 

- comunicare şi cooperare între departamentele diverselor facultăţi şi între facultăţi; 
- implicarea studenţilor în proiecte de cercetare şi consultanţă. 

7. Cultura calităţii – dezvoltată eterogen la nivelul facultăţilor şi al departamentelor. 
Recomandări: 

- implicarea responsabilă a structurilor de calitate de la nivelul programelor de studii/ 
departamentelor/ facultăţilor în toate procesele pe care le presupun evaluarea internă şi 
asigurarea calităţii; 

- implicarea activă a studenţilor în activităţile realizate de aceste structuri, precum şi în procesele 
de luare a deciziilor de la toate nivelele; 

- informarea periodică a studenţilor  şi cadrelor didactice cu privire la măsurile luate pentru 
reducerea/ eliminarea neconformităţilor identificate cu prilejul evaluărilor interne; 

- acordarea de sprijin nemijlocit membrilor comisiilor de calitate, din partea managementului 
departamentului şi al facultăţii, pentru derularea corespunzătoare a acestei activităţi. 

8. Cu toate că înregistrează progrese vizibile în ultimii ani, internaţionalizarea universităţii este încă 
redusă. 

Recomandări: 
- creșterea numărului de programe de studii în limbi străine; 
- publicarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor utile pentru partenerii internaţionali; 
- actualizarea permanentă a informaţiilor din „Course catalog”; 
- acordarea unei atenții sporite procesului de evaluare internă a calităţii programelor de studii cu 

predare în limbi străine; 
- identificarea celor mai potrivite căi de stimulare a cadrelor didactice pentru perfecţionarea 

abilităţilor de predare în limbi străine; 
- continuarea eforturilor de modernizare a spaţiilor universităţii, care să asigure, inclusiv 

studenţilor internaţionali, condiţii competitive pentru procesul instructiv-educativ, cazare şi 
masă. 

9. Facilități limitate pentru studenții cu dizabilități. 
Recomandări: 
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- Continuarea eforturilor pentru montarea de rampe de acces (în prezent există doar la nivelul 
căminelor, nu și al corpurilor de clădire) și adaptarea căilor de transport pentru studenții cu 
dizabilități. 

 
 Oportunităţi  
1. Interesul din ce în ce mai mare al companiilor multinaţionale din țară şi străinătate pentru 

absolvenţii universităţii; tot mai multe companii sunt în căutarea absolvenţilor bine pregătiți, 
manifestându-și totodată  dorința de a acorda burse studenţilor merituoşi.  

2. Fonduri europene pentru investiţii; există Fondul European de Dezvoltare Regională pentru 
proiecte finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 
„Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în sprijinul competitivităţii economice şi 
dezvoltării afacerilor”, competiţiile de tip POC. 
 

 Ameninţări şi constrângeri 
1. Cadrul legislativ naţional în domeniul învăţământului superior se schimbă des şi uneori radical, 

nefiind posibilă consolidarea şi planificarea pe termen mediu şi lung; se simte nevoia 
accentuată de stabilitate a sistemului naţional de învăţământ, care a fost în ultimii ani într-o 
permanentă schimbare.  

2. Diminuarea finanţării publice pentru educaţie şi cercetare ştiinţifică; în contextul crizei 
economice, finanţarea publică pentru educaţie şi cercetare s-a redus dramatic, cu efecte 
negative majore asupra capacităţii de dezvoltare a universităţilor şi implicit asupra calităţii în 
educaţiei şi cercetare.  

3. Scăderea numărului absolvenţilor de liceu care promovează bacalaureatul și au un nivel de 
pregătire corespunzător pentru a urma studiile la nivel universitar.  

4. Creşterea competiţiei, în special din partea universităţilor din străinătate; un număr din ce în ce 
mai mare de absolvenţi de liceu cu rezultate profesionale foarte bune preferă să studieze la 
universități din alte țări europene sau SUA. Totodată, absolvenți de top ai ciclului de licență/ 
masterat, aleg să își continue studiile de masterat/ doctorat la alte universități din UE si SUA. 
 

Eforturile pentru modernizare şi schimbare în vederea îmbunătăţirii activităţii Universităţii 
Transilvania din Braşov trebuie să continue în perioada următoare, pentru a răspunde provocărilor tot 
mai mari din sistemul de învăţământ superior, la nivel naţional şi internaţional. 
 

Raportul anual de evaluare internă a calităţii pe anul universitar 2015-2016 a fost aprobat în 
şedinţa Senatului din data de ............. 
  
 

Coordonator Comisie de evaluare şi asigurare a calităţii, 
 

Prof. univ. dr. ing. Simona Lache 
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Calendar  

Conferința Absolvenții în fața companiilor  

AFCO 2017 

 

 

PERIOADA ACTIVITATEA 

02.03.2017 – 14.04.2017 Înscrierea participanţilor 

03.04.2017 – 28.04.2017 Tipărirea posterelor conform template (format A1) 

05.05.2017 Programul final al conferinţei 

09.05.2017 Desfăşurarea conferinţei 
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Calendar  

Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești  

SCSS 2017 

 

 

PERIOADA ACTIVITATEA 

24.02.2017 Anunțarea coordonatorului sesiunii pe 
facultate 

03.04.2017 Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare 
a sesiunii la facultate 

24.04.2017-31.05.2017 Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăţilor  

05.06.2017 Programul la nivelul universității; transmiterea 
la ProSME a programului pe facultate (conform 
template) și a titlurilor lucrărilor (inclusiv 
autorii) clasate pe locul I la fiecare secțiune; 
desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate  

22.06.2017 Premierea festivă la nivelul universității 

30.06.2017 Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / 
secțiune, in extenso, conform template  

30.09.2017 Volumul lucrărilor premiate (locul I / secțiune) 
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HHoottăărrâârriillee  BBiirroouulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee    

ddiinn  2277..1122..22001166,,  0099..1111..22001177,,  1111..0011..22001177,,  1144..0011..22001177,,  1177..0011..22001177,,  2200..0011..22001177  

vvaalliiddaattăă  îînn  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraațțiiee  ddiinn  2255..0011..22001177  

 

1. Se aprobă componența Comisie de recepție finală a lucrărilor executate  la ICDT de către 
SC INTEGRAL SA Buzău, conform adresei DGA nr. 17966 din 27.12.2016, formată din: 
prof. univ. dr. ing. Alexandru Popa, prof. univ. dr. ing. Sorin Moraru, șef lucr. dr. ing. 
Mircea Horneț, ing. Marius Stroe, ing. Adrian Duță, ing. Marian Repanovici, ing. Liviu 
Tudor, conf. univ. dr. ing. Gavrilă Munteanu. 

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

 

2. Se aprobă ca înmatricularea studenților internaționali la programul de studii de limba 
română – an pregătitor să se realizeze în cursul semestrului I al anului universitar, dar nu 
mai târziu de 30 de zile de la data aprobării/primirii scrisorilor de acceptare comunicate 
de către Oficiul Internaţional al UTBv și notificării obligativităţii înmatriculării la 
Facultatea de Litere.  

Răspund: Decanul Facultății de Litere, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul 
cu Internaționalizarea universității și evaluarea calității, Rectorul 

 

3. Se aprobă demararea procesului de modificare a denumirii ministerului de resort în 
ștampile și antete. 

Răspund: Decanii facultăților, Directorul General Administrativ, Prorectorul cu relaţiile 
publice, Rectorul 

 

4. În vederea motivării și recompensării angajaților și studenților cu activitate și rezultate 
deosebite, conducerea universității va organiza în perioada 26 – 29.04.2017 o deplasare, 
cu scop de schimb de experiență, la Berlin. Cheltuielile vor fi suportate din veniturile 
proprii ale universității.  

Răspund: Șeful SAPA, Directorul economic, Prorectorul cu studenții și legătura cu 
mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 

5. Se aprobă prelungirea termenului pentru plata primei și a doua tranşe din taxa de 
şcolarizare până la data de 17.02.2017. 

Răspund: Secretarele șefe, Decanii facultăților, Prorectorul cu activitatea didactică, 
Rectorul 

 

6. Conform art. 139 din legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
Muncii) și HG 28 din 18.01.2017, zilele de 23 și 24 ianuarie 2017 sunt libere.  
În conformitate cu reglementările din HG 28/18.01.2017, ziua de 23.01.2017, este zi 
liberă și se va recupera prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până în 
31.01.2017. Excepție fac persoanele care în ziua menționată sunt în concediu. Graficul 
recuperării zilei libere va fi transmis la Serviciul Resurse Umane, până la data de 
26.01.2017, ora 1500. 
Examenele programate pentru datele de 23 și 24 ianuarie 2017 vor fi desfășurate 
conform planificării. 

Răspund: Directorii de departament, Decanii, Șefii serviciilor din universitate, Șeful 
Serviciului Resurse Umane, Directorul General Administrativ, Prorector cu activitatea 
didactică, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul 




