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1. Se lansează Bursa Universității Transilvania din Brașov pentru mobilitate internațională 
competiția 2018. Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2.500 euro/bursă. 
Regulamentul competiției și calendarul sunt prezentate în Anexa 1. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul 
 

2. Începând cu data de 11.06.2018 se pot efectua cheltuieli din cota de regie aflată la 
dispoziția directorilor de proiecte, pentru anul 2017, maximum 30% din regia anului 2017, 
calculată pentru suma încasată. 
Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul 

 
3. Se aprobă componența Comisiei centrale de admitere și a comisiilor de admitere pe 

facultate la Universitatea Transilvania din Brașov - sesiunea 2018 (Anexa 2). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
4. Se aprobă lista cu persoanele nominalizate pentru certificarea conformității cu originalul a 

copiilor după actele de identitate/de stare civilă și a actelor de studii prezentate în original 
în cadrul procesului de înscriere la admitere 2018 (Anexa 3). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
5. Se supun aprobării Senatului locurile scoase la concurs pentru admiterea 2018 la 

programele de studii de licență și masterat, pentru următoarele categorii:  
a) - locurile finanțate de la buget;  
a) - locurile alocate pentru românii de pretutindeni;  
b) – locuri alocate pentru cetățeni străini extracomunitari care pot fi școlarizați pe cont 
propriu valutar;  
c) – locuri alocate pentru cetățenii străini bursieri ai statului român;  
d) – locuri alocate pentru cetățeni străini beneficiari ai programului Transilvania Academica 
Scholararship 2018;  
e) – locuri alocate pentru cetățeni din Iordania beneficiari ai burselor de studii oferite de 
Universitatea Transilvania din Brașov (Anexa 4). 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea 
calității, Rectorul 

 
6. Se supune aprobării Senatului lista programelor de studii de licență supuse procesului de 

evaluare externă de către ARACIS în anul universitar 2018-2019 (Anexa 5).  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității, Rectorul 
 

7. Se supune aprobării Senatului lista domeniilor de studii de masterat supuse procesului de 
evaluare externă de către ARACIS în anul universitar 2018-2019 (Anexa 6).  
Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi 
evaluarea calității, Rectorul 

 

 

 

Anexa 1 
Regulamentul și 
calendarul competiției 
Bursa Universității 
Transilvania din Brașov 
pentru mobilitate 
internațională 
competiția 2018 
 

Anexa 2 
Comisia centrală de 
admitere și comisiile de 
admitere pe facultate - 
2018 

 

Anexa 3 
Lista persoanele 
nominalizate pentru 
certificarea conformității 
cu originalul a copiilor 
după actele de identitate 

 
Anexa 4 
Locurile scoase la 
concurs pentru 
admiterea 2018 la 
programele de studii 
de licență și masterat 

 
Anexa 5 
Lista programelor de studii 
de licență supuse proce-
sului de evaluare externă 
de către ARACIS în anul 
universitar 2018-2019 

 
Anexa 6 
Lista programelor de 
studii de masterat 
supuse procesului de 
evaluare externă de către 
ARACIS în anul univer-
sitar 2018-2019 
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8. Universitatea Transilvania (UTBv) va lansa începând cu anul universitar 2018 – 2019, 
competiția de proiecte intitulată Noi Dezvoltăm Universitatea, competiție destinată 
exclusiv studenților universității de la ciclurile de licență și masterat zi.  
Proiectele declarate câștigătoare vor fi finanțate de către UTBv, din venituri proprii, cu 
suma maximă de 100.000 lei/proiect după cum urmează: 
-30.000 lei sub formă de burse, acordate o singură dată, la finalizarea proiectului, echipei 
propunătoare (echipele vor fi formate din minimum 3 studenți); 
- maximum 70.000 lei pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, evidența cheltuielilor fiind 
realizată de BRME. 
Regulamentul competiției este prezentat  în Anexa 7. 
Răspund: Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-
cultural, Rectorul 

 
9. Universitatea Transilvania va organiza în zilele de 16, 17 și 18 iulie 2018 cea de-a treia 

ediție a Școlii de vară - Transilvania Summer Event (TSE). Tema acestui eveniment va fi 
Angajat sau antreprenor? Programul școlii va presupune o serie de workshop-uri 
organizate împreună cu parteneri din mediul economic și antreprenori Activitățile se vor 
desfășura în Brașov la universitate și în Covasna. Cheltuielile vor fi acoperite din cadrul 
proiectelor FDI, CNFIS-FDI-2018-0503 și CNFIS-FDI-2018-0501. În acest sens, 
conducerile facultăților vor propune 2-3 studenți participanți. Lista cu propunerile,  
conținând numele și prenumele studenților, programul de studii, anul, grupa, e-mail și 
telefon mobil, va fi trimisă prin e-mail la Biroul de relații cu mediul economic 
(brme@unitbv.ro), până la 25 iunie 2018. 
Răspund: Decanii facultăților, Coordonatorii BRME, CICOC, Alumni, SAS, Directorul economic, Prorectorul cu 
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul 

 

10. Se modifică și se completează pct. 12 din HCA 41/2018 privind programul "Profesor 
apreciat", astfel: 
(i) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai multe 
nominalizări din partea absolvenților ciclului de licență, vor beneficia de majorarea salariului 
de bază cu 15% în anul calendaristic 2019; 
(ii) 10% din cadrele didactice titulare ale fiecărei facultăți, care obțin cele mai multe 
nominalizări din partea absolvenților ciclurilor de licență și masterat, raportat la numărul 
total al absolvenților la care au susținut activități didactice, vor beneficia de majorarea 
salariului de bază cu 10% în anul calendaristic 2019; 
(iii) cele două majorări ale salariului de bază nu se cumulează; 
(iv) pentru implementarea programului se aplică instrucțiunea din Anexa 8. 
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

11. Se supune aprobării Senatului Regulamentul privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Anexa 9).  
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 

12. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație, conform Anexei 10. 
 

 
 

Anexa 7 
Regulamentul 
competiției Noi 
Dezvoltăm 
Universitatea 

 
Anexa 8 
Instrucțiunea privind 
derularea procesului de 
nominalizare și selecție 
a cadrelor didactice 
desemnate de 
absolvenți drept cei 
mai apreciați profesori 

 
Anexa 9 
Regulamentul privind 
protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal și privind 
libera circulație a 
acestor date 

 

Anexa 10 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IIRII Universitatea
Transilvania
din Brasov,

HOTARAREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE•

Nr. 42 din 06 iunie 2018

l.egislatie

Au fast publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1. DUG nr.41 din 16.05.2018 pentru modificarea ~i completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

publicata In MO nr.433/22.05.2018;

2. OMEN nr.3630 din 02.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de racunoastere ~i echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obtinute In
strainatate, publicat in MO nr.434/22.05.2018;

3. OMEN nr.3751 din 25:05.l01B pentru modificarea OMEN nr. 3560/20"1'8" privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru

unitatlle/institutiile de Invatamant de stat, MEN ~i alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia, publicat In MO nr.447/29.05.2018; actul
administrativ aduce predzari referitor la persoanele carora le-a Incetat contractu I de rnunca, respectiv referitor la acordarea voucherelor pentru

activitatile de plata cu ora, precum ~i obligatia demararii procedurilor de achlzitie de la data In care creditele bugetare cu aceasta destinatie sunt
cuprinse In bugetul instltutiei,

4. DUG nr.45 din 24.05.2018 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului aduzitiilor publice, publicata In MO
nr.459/04.06_2018; se aduc rnodifican In privinta pragurilor privind demararea procedurilor si/sau achizitiei directe, modifkari In privinta procedurilor ~i
termenelor de publicitate.

asile Abrudan
'Ivania din Brasov

L
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Competiția 2018  
 

Bursa Universității Transilvania din Braşov 
pentru mobilitate internațională 

 
Valoarea bursei:  2500 Euro. 
Număr maxim de burse 2018: 50 burse. 
Scop: Intensificarea cooperării internaționale 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 sau cercetător științific angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 
sau determinată; 

• îndeplinirea punctajului minim FRACS în ultimii 3 ani (după caz, în funcție de data angajării); 
• 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 internațional) 
sau  

• propunerea participării la un stagiu de instruire relevant pentru dezvoltarea competențelor de cercetare 
avansată (școală de vară/curs), finalizat cu diplomă de absolvire;  

• îndeplinirea la termen a indicatorilor programului, în cazul candidaților care au mai beneficiat de bursă. 
 
Indicatori de performanță 

• minimum 1 articol științific publicat într-o revistă indexată ISI Web of Science (Clarivate Analytics), 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; 

• pentru domeniul Filologie: minimum 1 articol publicat într-o revista internațională indexată ISI Web of 
Science (Clarivate Analytics) în bazele de date - Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities 
Citation Index. 

 
 
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%; 

• relevanța activităților propuse pentru mobilitatea internațională în vederea atingerii scopului 
bursei - pondere 25%; 

• 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. 
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Cheltuieli eligibile 
• transport intern şi internațional, 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 2018 

• 15 iunie 2018 – lansarea competiției 
• 18 iunie - 2 septembrie 2018 – depunerea dosarului de candidatură la registratura (în atenția Prorectoratul 

cu activitatea de cercetare științifică) 
• 5 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor pe intranetul 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 

• 10 septembrie 2019 depunerea dovezii privind transmiterea articolului pentru evaluare; 
• 10 septembrie 2020 dovada acceptării articolului pentru publicare. 
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1. Comisia Centrală de admitere pe universitate pentru Admiterea 2018 are următoarea componență: 
 
1. Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN   președinte 
2. Prof. dr. Mihaela GHEORGHE    vicepreședinte 
3. Conf. dr. ing. Marius LUCULESCU   secretar 
4. Şef lucr. dr. ing. George TOGĂNEL   secretar adj.  
5. Prof. dr. ing. Simona LACHE   membru (responsabil studenți internaționali) 
6. Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU   membru (resp. Baza materială) 
7. Prof. dr. Carmen BUZEA    membru (resp. Informatizare) 
8. Prof. dr. Liliana ROGOZEA    membru (resp. Comunicare) 
9. Prof. dr. ing. Mircea NEAGOE   membru (coord. probe de concurs) 
10. Conf. dr. ec. Cătălin MAICAN   membru (coord. platforma informatică a admiterii) 
11. Asist. drd. Camelia MÂZGACIU   membru (coord. platforma informatică a admiterii)  
12. Conf. dr. Paula ARMĂSAR    membru (coord. testarea competențelor lingvistice) 
13. Conf. dr. Ana-Maria CAZAN   membru 
14. Asist. dr. jr. Laura MANEA    membru 
15. Angelica VOCHIN    membru 
16. Daniela STROE     membru 
17. Dana BUTA     membru 
18. Doina Ioana CHELARU    membru 
19. Delia PĂDUREANU    membru 
20. Corina DERCZENI    membru 
21. Alina NEAGOE     membru 
22. Codruțţ ABDI     membru 
23. Florina ENESCU     membru 
24. Mirela CORNEA     membru 

 
2. Comisia de verificare şi echivalare diplome pe universitate are următoarea componență: 
1.  Prof. dr. Mihaela GHEORGHE preşedinte 
2.  Alina Mihaela POPESCU membru 
3.  Monica TECUSCHI membru 
4.  Asist. dr. jr. Laura MANEA membru 

 
3. Persoanele desemnate pentru certificarea conformității cu originalul a copiilor după actele prezentate de candidații înscriși la 
nivel central (țări UE, țări terțe UE) 
1.  Delia PĂDUREANU     membru 
2.  Monica TECUSCHI membru 
3.  Corina DERCZENI membru 

 
4. Comisiile de admitere pe facultăți pentru Admiterea 2018 în următoarea componență: 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ 
 
1.  Prof. dr. ing. Ioan Călin ROŞCA   - preşedinte 
2.  Prof. dr. ing. Mircea NĂSTĂSOIU   - vicepreşedinte 
3.  Şef lucr. dr. ing. Sebastian RADU   - secretar 
4.  Asist.dr. ing. Violeta MUNTEANU   - secretar adj. 
5.  Prof. dr. ing. Adrian ŞOICA    - membru 
6.  Conf. dr. ing. Liviu COSTIUC    - membru 
7.  Andreea Sandrina Nuț - Secretar şef   - membru 
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Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor: 
1.  Dr. ing. Dinu COVACIU    - responsabil informatizare 
2.  Şef lucr. dr. ing. Sebastian RADU   - membru 
3.  Asist.dr. ing. Violeta MUNTEANU   - membru 
 

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
 
1.   Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA   - preşedinte 
2.   Conf. dr. ing. Cristian PISARCIUC   - vicepreşedinte 
3.   Şef lucr. dr. ing. Cătălin Iulian CHIVU   - secretar 
4.   Şef lucr. dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP   - secretar adj. 
5.   Prof. dr. ing. Nouraș Barbu LUPULESCU   - membru 
6.   Conf. dr. ing. Cristin-Olimpiu MORARIU   - membru 
7.   Conf. dr. ing. ec. Flavius Aurelian SÂRBU  - membru 
8.   Conf. dr. ing. Simona DUICU    - membru 
9.   Şef lucr. dr. ing. Magdalena BARBU   - membru 
10. Șef lucr. dr. ing. ec. Cătălin GHEORGHE   - membru 
11. Asist. dr. ing. Bogdan DEAKY    - membru 
12. Cercet. dr. ing. Sorin Adrian BARABAȘ   - membru 
13. Luminița APOSTOL - Secretar şef   - membru 
14. Claudia LĂZĂRESCU – Secretar   - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor: 
1.  Conf. univ. dr. ing. Nicolae EFTIMIE   - responsabil informatizare 
2.  Şef lucr. dr. ing. Lucia CHICOȘ    - membru 
3.  Şef lucr. dr. ing. Cristina GĂVRUŞ   - membru 
4.  Maria GHILIANU     - membru 
5.  Cristina Alina CARUZ    - membru 
 

FACULTATEA DE ŞTIINȚA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 
 
1.   Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU   - preşedinte 
2.   Prof. dr. ing. Virgil GEAMĂN    - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. ing. Tibor BEDŐ    - secretar 
4.   Prof. dr. ing. Dorin Ioan CĂTANĂ   - secretar adj. 
5.   Conf. dr. ing. Liana Sanda BALTEŞ   - membru 
6.   Conf. dr. ing. Alexandru PASCU   - membru 
7.   Conf. dr. ing. Mihai Alexandru LUCA   - membru 
8.   Şef lucr. dr. ing. Daniel CRISTEA   - membru 
9.   Şef lucr. dr. ing. Camelia GABOR   - membru 
10. Cercet. dr. ing. Alin Mihai POP   - membru 
11. Enikӧ SZÁSZKA - Secretar şef   - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor: 
1.  Prof. dr. ing. Dorin Ioan CĂTANĂ   - responsabil informatizare 
2.  Conf. dr. ing. Tibor BEDŐ    - membru  
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FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINȚA CALCULATOARELOR 
 
1.   Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN   - preşedinte 
2.   Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU   - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. ing. Luminița BAROTE   - secretar 
4.   Şef lucr. dr. ing. Septimiu MOTOAŞCĂ   - responsabil informatizare 
5.   Prof. dr. ing. Nicolae Dănuțţ ILEA   - membru 
6.   Prof. dr. ing. Sorin MORARU    - membru 
7.   Conf. dr. ing. Dominic KRISTALY   - membru 
8.   Şef lucr. dr. ing. Cornel STANCA   - membru 
9.   Cristina Rodica CHIRILĂ - Secretar şef   - membru 
 

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE 
 
1.   Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU   - preşedinte 
2.   Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ   - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. fiz. Viorela MARCU    - secretar; responsabil informatizare 
4.   Şef lucr. dr. ing. Florin HĂLĂLIŞAN   - secretar adj. 
5.   Prof. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ   - membru 
6.   Prof. dr. ing. Neculae ȘOFLETEA   - membru 
7.   Prof. dr. ing. Iosif VOROVENCII   - membru 
8.   Conf. dr. ing. Dan GUREAN    - membru 
9.   Conf. dr. ing. Victor Adrian INDREICA   - membru 
10. Conf. dr. ing. Cornel Cristian TEREȘNEU   - membru 
11. Conf. dr. ing. Victor Dan PĂCURAR   - membru 
12. Conf. dr. ing. Gheorghe Marian TUDORAN  - membru 
13. Conf. dr. ing. Maria Magdalena VASILESCU  - membru 
14. Șef lucr. dr. ing. Gabriela ISAIA   - membru 
15. Silvana Alina DARIE - Secretar şef   - membru 
16. Daniela CHIRIAC - Secretar    - membru 
17. Cătălina ANTONIADE    - membru 
18. Doina ALECU     - membru 
19. Magdalena BENEA    - membru 
20. Radu TAMPA     - membru 
21. Delia Georgeta MINCEA    - membru 
22. Cristinel ONCIOIU     - membru 
23. Roxana Mihaela SILADI    - membru 
24. Vasile TĂTAR     - membru 
25. Andras TOTHPAL     - membru 
26. Dorina URDĂ     - membru 
27. Liviu VLASA     - membru 
28. Ana-Maria VRAJA     - membru 
29. Fili MOCANU     - membru 
 

FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI 
 
1.   Prof. dr. ing. Mihai ISPAS    - preşedinte 
2.   Prof. dr. ing. Dumitru LICĂ    - vicepreşedinte 
3.   Şef lucr. dr. ing. Bogdan BEDELEAN   - secretar   
4.   Asist. dr. ing. Sergiu RĂCĂŞAN   - secretar adj. 
5.   Şef lucr. dr. ing. Gheorghiță COMŞA   - responsabil informatizare 
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6.   Şef lucr. dr. ing. Cosmin SPÂRCHEZ   - membru 
7.   Nicoleta GERE     - membru 
8.   Sergiu GEORGESCU    - membru 
9.   Marioara PETRE     - membru    
10. Lenuța ORDOGH - Secretar şef    - membru 
 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 
 
1.   Prof. dr. ing. Ioan TUNS    - preşedinte 
2.   Conf. dr. ing. Lucian CÂRSTOLOVEAN   - vicepreşedinte 
3.   Şef lucr. dr. ing. Christiana Emilia CAZACU  - secretar 
4.   Şef lucr. dr. ing. Teofil GĂLĂȚŢANU   - secretar adj. 
5.   Şef lucr. dr. ing. Ovidiu DEACONU   - responsabil informatizare 
6.   Asist. dr. ing. Dorin RADU    - membru 
7.   Asist. dr. ing. George DRAGOMIR   - membru 
8.   Asist. dr. ing. Daniel TAUS    - membru 
9.   Carmen Mihaela CIUBOTARU - Secretar şef   - membru 
 
 

FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ŞI TURISM 
 
1.   Prof. dr. ing. Carol CSATLOS    - preşedinte 
2.   Conf. dr. ing. Ioana Sonia COMĂNESCU   - vicepreşedinte; responsabil informatizare 
3.   Asist. dr. ing. Nicolae Alexe ORMENIŞAN   - secretar 
4.   Conf. dr. ing. Cristina-Maria CANJA   - secretar adj. 
5.   Prof. dr. ing. Liviu GACEU    - membru 
6.   Prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU   - membru 
7.   Prof. dr. ing. Nicolae ŢȚANE    - membru 
8.   Prof. dr. ing. Walter-Wilhelm THIERHEIMER  - membru 
9.   Conf. dr. Laura CISMARU    - membru 
10. Conf. dr. chim. Carmen BĂDĂRĂU   - membru 
11. Şef lucr. dr. vet. Dorin ENACHE   - membru 
12. Șef lucr. dr. ing. jur. Diana FORIŞ   - membru 
13. Şef lucr. dr. vet. Gheorghe PUCHIANU   - membru 
14. Şef lucr. dr. vet. Valentin NECULA   - membru 
15. Şef lucr. dr. ing. Daniel DĂNILĂ   - membru 
16. Şef lucr. dr. ing. Daniel OLA    - membru 
17. Asist. dr. Ana-Maria LAZĂR    - membru 
18. Mirela MUNTEANU - Secretar şef   - membru 
19. Simona ŞOICA     - membru 
20. Elena MIHAIL     - membru 
21. Ioana Iuliana POPA    - membru 
22. Harieta BUJOREANU    - membru 
23. Alexandru WELTER    - membru 
24. Gina TOMA     - membru 
 

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ŞI MEDIU 
 
1.   Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU   - preşedinte 
2.   Conf. dr. ing. Mihai Tiberiu LATEŞ   - vicepreşedinte 
3.   Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU   - secretar 
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4.   Şef lucr. dr. Ileana Carmen MANCIULEA   - secretar adj. 
5.   Conf. dr. ing. Bogdan Gabriel BURDUHOS  - responsabil informatizare 
6.   Conf. dr. Luminița Camelia ANDRONIC   - membru 
7.   Conf. dr. Cristina CAZAN    - membru 
8.   Conf. dr. ing. Alexandru ENEŞCA   - membru 
9.   Şef lucr. dr. ing. Monica BALAŞ   - membru 
10. Conf. dr. ing. Ion BARBU    - membru 
11. Şef lucr. dr. ing. Barbu Cristian BRAUN   - membru 
12. Şef lucr. dr. ing. Daniela CIOBANU   - membru 
13. Şef lucr. dr. ing. Nadia CREȚŢESCU   - membru 
14. Şef lucr. dr. ing. Corneliu Nicolae DRUGĂ  - membru 
15. Şef lucr. dr. ing. Viorel ŞIŞMAN   - membru 
16. Şef lucr. dr. ing. Ionel ŞERBAN   - membru 
17. Şef lucr. dr. ing. Anca STANCIU   - membru 
18. Maria HĂLĂLAI - Secretar şef   - membru 
 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 
 
1.   Conf. dr. Eugen PĂLPĂNEA    - preşedinte 
2.   Lect. dr. Nicușor MINCULETE    - vicepreşedinte 
3.   Lect. dr. Gabriel Ioan STAN    - secretar 
4.   Lect. dr. Vlad MONESCU    - responsabil informatizare 
5.   Prof. dr. Radu PĂLTĂNEA    - resp. mast. SMF 
6.   Prof. dr. Dorin BOCU    - resp. mast. TMISS 
7.   Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN    - resp. mast. MITB 
8.   Conf. dr. Silviu DUMITRESCU    - resp. TIN 
9.   Lect. dr. Claudia CÂRSTEA    - resp. Info. ID 
10. Prof. dr. Ovidiu POPESCU    - membru 
11. Conf. dr. Adrian DEACONU    - membru 
12. Conf. dr. Monica PURCARU    - membru 
13. Conf. dr. Laura CIUPALĂ    - membru 
14. Conf. dr. Nicoleta ALDEA    - membru 
15. Conf. dr. Nicoleta VOICU    - membru 
16. Conf. dr. Olivia FLOREA    - membru 
17. Conf. dr. Lucian SASU    - membru 
18. Conf. dr. Ioan Lilian FLOREA    - membru  
19. Lect. dr. Constantin LĂDESCU   - membru 
20. Lect. dr. Mirela TÂRNOVEANU   - membru 
21. Lect. dr. Adelina MANEA    - membru 
22. Lect. dr. Andreea FULGA     - membru 
23. Lect. dr. Gabriel NEPOTU    - membru 
24. Lect. dr. Răzvan BOCU    - membru 
25. Lect. dr. Alexandru OANĂ    - membru 
26. Lect. dr. Alexandra PROCA    - membru 
27. Lect. dr. Maria DIMITRIU    - membru 
28. Lect. dr. Costel ALDEA    - membru 
29. Asist. dr. Alexandra BĂICOIANU   - membru 
30. Asist. dr. Elena POPOVICI    - membru 
31. Asist. drd. Corina NĂNĂU    - membru 
32. Asist. drd. Alexandru IONESCU   - membru 
33. Adriana Claudia RĂUȚŢIA - Secretar şef   - membru  
34. Vasilica STOICA     - membru 
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35. Mariana Rodica SĂVASTRU    - membru 
36. Luminița BOȘNEAGĂ     - membru 
37. Laura GROSU     - membru 
38. Crin LUCACIU     - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor 
1.   Conf. dr. Lucian SASU    - membru 
2.   Lect. dr. Costel ALDEA    - membru 
3.   Asist. dr. Alexandra BĂICOIANU   - membru 
 

FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 
1.   Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU    - preşedinte 
2.   Lect. dr. Ovidiu ȚŢIEREAN    - secretar I 
3.   Cercet. dr. Lavinia DOVLEAC    - secretar II 
4.   Conf. dr. Adrian TRIFAN    - membru 
5.   Conf. dr. Ioana CHIŢȚU    - membru 
6.   Conf. dr. Radu LIXĂNDROIU    - membru 
7.   Lect. dr. Ramona LAPTEŞ    - membru 
8.   Lect. dr. Carmen ANTON    - membru 
9.   Lect. dr. Sanda CONSTANTIN    - membru 
10. Monica MANOLESCU- Secretar şef   - membru 
11. Liliana NICULESCU    - membru 
12. Delia RĂU     - membru 
13. Adriana ZAMFIRESCU    - membru 
14. Claudia KOVACS     - membru 
15. Ileana SĂVĂSTRU     - membru 
16. Vasile OPREA     - membru 
17. Margareta DRAGOMIR    - membru 
18. Roxana BOGHE     - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor 
1.   Prof. dr. Cristinel CONSTANTIN   - responsabil informatizare 
2.   Conf. dr. Radu LIXĂNDROIU    - membru 
 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINȚELE EDUCAȚIEI 
 
1.   Prof. dr. Mariela PAVALACHE - ILIE   - preşedinte 
2.   Prof. dr. Toader PĂLĂŞAN    - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. Ana-Maria CAZAN    - vicepreşedinte 
4.   Conf. dr Daniela Veronica NECŞOI   - secretar 
5.   Lect. dr. Ecaterina Maria UNIANU   - secretar adj. 
6.   Prof. dr. Elena COCORADĂ    - membru 
7.   Prof. dr. Rodica - Mariana NICULESCU   - membru 
8.   Prof. dr. Doina USACI    - membru 
9.   Prof. dr. Mariana NOREL    - membru 
10. Prof. dr. Marcela Rodica LUCA   - membru 
11. Prof. dr. Aurel Ion CLINCIU    - membru 
12. Conf. dr. Mihaela VOINEA    - membru 
13. Conf. dr. Simona Elena INDREICA   - membru 
14. Conf. dr. Laura NĂSTASĂ    - membru 
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15. Conf. dr. Laura Teodora DAVID   - membru 
16. Conf. dr. Daniela PORUMBU    - membru 
17. Conf. dr. Camelia TRUŢȚA    - membru 
18. Conf. dr. Daciana Angelica LUPU   - membru 
19. Lect. dr. Oana Alina BOTA    - membru 
20. Lect. dr. Cornelia LAZĂR    - membru 
21. Lect. dr. Iolanda BELDIANU    - membru 
22. Lect. dr. Ramona HENTER    - membru 
23. Lect. dr. Daniela POPA    - membru 
24. Lect. dr. Ioana TOPALĂ    - membru 
25. Asist. dr. Andra CRĂCIUN    - membru 
26. Liliana Irina SOARE - Secretar şef   - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor 
1.   Lect. dr. Marius BAZGAN    - responsabil informatizare 
2.   Conf. dr Daniela Veronica NECŞOI   - membru 
3.   Lect. dr. Ecaterina Maria UNIANU   - membru 
4.   Vlad Paul CAFTANGIOGLU    - membru 
5.   Luminița ROMAN     - membru 
6.   Gabriela GHERACOSTEA    - membru 
7.   Diana ALBU     - membru 
 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE 
 
1.   Conf. dr. Ioan TURCU    - preşedinte 
2.   Lect. dr. Bogdan OANCEA    - secretar 
3.   Asist. drd. Sorin DRUGĂU    - secretar adj.  
4.   Lect. dr. Florentina NECHITA    - responsabil informatizare 
 
 
FACULTATEA DE MUZICĂ 
 
1.   Prof. dr. Mădălina RUCSANDA   - preşedinte 
2.   Conf. dr. Gheorghe PANĂ    - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. Alina NAUNCEF    - secretar 
4.   Asist. dr. Răzvan BULARCA     - secretar IM – instrumente 
5.   Lect. dr. Ciprian ŢȚUŢȚU    - secretar IM – canto 
6.   Lect. dr. Laurențiu BELDEAN    - secretar Muzică 
7.   Lect. dr. Maria Cristina BOSTAN   - secretar masterate 
8.   Georgiana IOSIM - Secretar şef   - membru 
     
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor 
1.   Conf.  dr. Gheorghe PANĂ    - responsabil informatizare 
2.   Liliana ZLATE     - membru 
 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 
1.   Prof. dr. Marius Alexandru MOGA   - preşedinte 
2.   Prof. dr. Alina Mihaela PASCU   - vicepreşedinte 
3.   Conf. dr. Roxana MICLĂUŞ    - secretar 
4.   Şef lucr. dr. Daniela MARINESCU   - secretar adj. 
5.   Prof. dr. Victoria BURTEA    - membru  
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6.   Prof. dr. Aurel MIRONESCU    - membru 
7.   Prof. dr. Diana ȚÎNȚ    - membru 
8.  Prof. dr. Iosif ȘAMOTĂ    - membru 
9.  Prof. dr. Octavia Ioana AGACHE   - membru 
10. Conf. dr. Daniela MOȘOIU    - membru 
11. Conf. dr. Elena BOBESCU    - membru 
12. Conf. dr. Oana FALUP-PECURARIU   - membru 
13. Conf. dr. Ioan SCÂRNECIU    - membru 
14. Conf. dr. Laura DRACEA    - membru 
15. Conf. dr. Cristian FALUP-PECURARIU   - membru 
16. Conf. dr. Marius IRIMIE    - membru 
17. Conf. dr. Laurențiu NEDELCU   - membru  
18. Conf. dr. Lorena DIMA    - membru  
19. Conf. dr. Petru IFTENI    - membru  
20. Conf. dr. Camelia SCÂRNECIU   - membru  
21. Conf. dr. Mihaela IDOMOR    - membru 
22. Şef lucr. dr. Maria MITRICĂ    - membru 
23. Şef lucr. dr. Dan GRIGORESCU   - membru 
24. Şef lucr. dr. Marius NECULOIU   - membru 
25. Şef lucr. dr. Cătălin MIȘARCA   - membru 
26. Şef lucr. dr. Dorin CODARCEA MUNTEANU  - membru 
27. Şef lucr. dr. Mircea VARGA    - membru 
28. Şef lucr. dr. Radu NECULA    - membru 
29. Şef lucr. dr. Costin ANASTASIU   - membru 
31. Şef lucr. dr. Daniela VODĂ    - membru 
32. Şef lucr. dr. Bianca POPOVICI   - membru 
33. Şef lucr. dr. Adrian BĂRĂCAN   - membru 
34. Şef lucr. dr. Geo Luigi MĂRCEANU   - membru 
35. Şef lucr. dr. Antonella CHEȘCĂ   - membru 
36. Şef lucr. dr. Maria COCUZ    - membru  
37. Şef lucr. dr. Elena CONSTANTINESCU   - membru  
38. Şef lucr. dr. Monica FLORESCU   - membru 
39. Şef lucr. dr. Gabriela SECHEL    - membru  
40. Şef lucr. dr. Nicoleta TAUS    - membru  
41. Şef lucr. dr. Dana ALEXANDRESCU   - membru  
42. Şef lucr. dr. Cristea COSTACHE   - membru  
43. Şef lucr. dr. Andrada NICOLAU   - membru  
44. Şef lucr. dr. Andreea TEODORESCU   - membru 
45. Şef lucr. dr. Barabaş BARNA    - membru 
46. Şef lucr. dr. Carmen Daniela NECULOIU   - membru 
47. Șef lucr. dr. Lavinia BUVNARIU   - membru 
48. Șef lucr. dr. Mihai VÂRCIU    - membru 
49. Șef lucr. dr. Florin LEAȘU    - membru 
50. Șef lucr. dr. Andrea NECULAU   - membru 
51. Asist. dr. Tiberiu NEDELOIU    - membru 
52. Asist. dr. Horațiu RUS    - membru  
53. Asist. dr. Alina BISOC    - membru 
54. Asist. dr. Călin RĂUȚIA    - membru 
55. Asist. dr. Cezar PODAȘCĂ    - membru 
56. Asist. dr. Daniel CIURESCU    - membru 
57. Asist. dr. Cristian ARVĂTESCU   - membru 
58. Asist. dr. Mircea HOGEA    - membru 
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59. Asit. dr. Nicușor Florin BÎGIU    - membru 
60. Asist. dr. Oana DIMIENESCU    - membru 
61. Asist. dr. Oana ANDREESCU    - membru  
62. Asist. dr. Raluca BADEA    - membru  
63. Asist. dr. Cristian CONSTANTINESCU   - membru  
64. Asist. dr. Delia COSTACHE    - membru 
65. Asist. dr. Sebastian TOMA    - membru  
66. Asist. dr. Mihai GREAVU    - membru 
67. Asist. dr. Codruț CIUREA    - membru  
68. Asist. drd. Eleonora Antoaneta DINU   - membru 
69. Asist. dr. Nadinne Alexandra ROMAN   - membru 
70. Asist. drd. Simona GRIGORESCU   - membru  
71. Asist. dr. Madalina FRÂNCU    - membru 
72. Asist. dr. Alen GHEORGHIU    - membru 
73. Asist. dr. Ioana VARGA     - membru 
74. TĂUT Loredana Ioana – Secretar şef   - membru 
75. CRISTIAN Paula     - membru 
76. PARASCHIV Marcela    - membru 
77. CIOLAN Delia     - membru 
78. POZNA Elena     - membru 
 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor și afișarea rezultatelor pe site-ul facultății 
1.   Silviu NARIE     - membru  
2.   Adrian ROTARU     - membru 
3.   Marius Nicolae ANGELESCU    - membru 
 

FACULTATEA DE LITERE 
 

1. Conf. dr. Adrian LĂCĂTUŞ   - preşedinte 
2. Conf. dr. Mona Brigitte ARHIRE   - vicepreşedinte 
3. Lect. dr. Dan ŢȚĂRANU    - secretar 
4. Asist. dr. Alexandra STAN    - secretar adj. 
5. Prof. dr. Răzvan SĂFTOIU   - membru  
6. Prof. dr. Marinela BURADA   - membru 
7. Prof. dr. Liliana ALIC   - membru 
8. Prof. dr. Gabriela CHEFNEUX    - membru 
9. Prof. dr. Carmen PUCHIANU   - membru 
10. Conf. dr. Ruxandra IVĂNCESCU   - membru 
11. Conf. dr. Elena BUJA     - membru 
12. Conf. dr. Stanca MĂDA    - membru 
13. Conf. dr. Mihai IGNAT    - membru 
14. Conf. dr. Oana TATU    - membru 
15. Conf. dr. Alina FELEA    - membru 
16. Lect. dr. Romulus Ladislau BUCUR   - membru 
17. Lect. dr. Oana Andreea PÎRNUȚŢĂ   - membru 
18. Lect. dr. Cristian PRALEA    - membru 
19. Lect. dr. Georgiana Mihaela BURBEA  - membru 
20. Lect. dr. Bianca Andreea NECHIFOR   - membru 
21. Lect. dr. Adrian DAMŞESCU   - membru 
22. Lect. dr. Raluca ALEXE    - membru 
23. Lect. dr. Ileana BOTESCU SIREȚŢEANU  - membru 
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24. Lect. dr. Robert ELEKEŞ    - membru 
25. Lect. dr. Roxana RÎBU    - membru 
26. Lect. dr. Delia COTÂRLEA   - membru 
27. Lect. dr. Ioana DIACONU    - membru 

   28. Lect. dr. Cristina DIMULESCU   - membru 
   29. Lect. dr. Aura SIBIŞAN    - membru 
   30. Lect dr. Virgil BORCAN    - membru 
   31. Lect. dr. Nicoleta CERNEA    - membru 
   32. Lect. dr. Mihaela POPESCU    - membru 
   33. Lect. dr. Mihaela NEAGU    - membru 
   34. Lect. dr. Anca BĂDULESCU    - membru 
   35. Lect. dr. Laura MANEA    - membru 
   36. Asist. dr. Andreea PETRE    - membru 
   37. Asist. dr. Alice PREDA BODOC   - membru 
   38. Laura TEODORESCU - Secretar şef   - membru 
   39. Judith ALEXANDRU    - membru 
   40. Gabriela SATNOIANU    - membru 
   41. Ana Mihaela POPA    - membru 
 
Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor 
1.   Lect. dr. Georgeta MOARCĂS    - responsabil informatizare 
2.   Lect. dr. Raluca SINU    - membru 
3.   Asist. dr. Dan BOTEZATU    - membru 
 

FACULTATEA DE DREPT 
 
1.   Prof. dr. Cristinel Ioan MURZEA   - preşedinte 
2.   Lect. dr. Oana ȘARAMET    - vicepreşedinte 
3.   Lect. dr. Cristina SALCĂ ROTARU   - secretar 
4.   Asist. dr.  Diana Geanina IONAȘ   - secretar adj. 
5.   Asist. drd. Dorin Silviu ȘCHIOPU   - responsabil informatizare 
6.   Conf. dr. Carmen Adriana GHEORGHE   - membru 
7.   Lect. dr. Ramona CIOBANU    - membru 
8.   Asist. dr. Ionela Maria BÂRSAN   - membru 
9.   Georgeta Florentina MATEI- Secretar şef    - membru 
 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE 
 
1.   Prof. dr. Claudiu COMAN    - preşedinte 
2.   Prof. dr. Gabriela RĂŢȚULEA    - vicepreşedinte 
3.   Lect. dr. Horia MOAŞA     - secretar 
4.   Lect. dr. Victor BRICIU    - responsabil informatizare 
5.   Lect. dr. Marinela ŞIMON    - membru 
6.   Lect. dr. Florin NECHITA    - membru 
7.   Lect. dr. Dana SOREA    - membru 
8.   Ştefania SOROCIANU - Secretar şef   - membru 
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Persoane nominalizate 

pentru certificarea conformității cu originalul a copiilor după actele de identitate/stare civilă, 
acte de studii prezentate în original în cadrul procesului de inscriere la admitere 2018 

 
Nr. crt. Facultatea Numele și prenumele 

1. Inginerie mecanică Felicia CAZAN  
Bianca CÂMPIAN  

2. Inginerie tehnologică și 
management industrial 

SL.dr.ing. Cătălin Alexandru FILIP – secr. adj. admitere 
SL.dr.ing. Cătălin Iulian CHIVU -  secr. admitere 

3. Știința și ingineria 
materialelor 

Conf.dr.ing. Tibor BEDŐ – secretar admitere 

4. Inginerie electric și știința 
calculatoarelor 

Conf.dr.ing. Carmen GERIGAN – pres. comisie admitere 
Conf.dr.ing. Lumința BAROTE – secretar admitere 

5. Silvicultură și exploatări 
forestiere 

Conf.dr.ing. Marina Viorela Marcu – secretar admitere 
SL.dr.ing. Aureliu Florin HĂLĂLIȘAN – secr. adj. admitere 

6. Ingineria lemnului SL.dr.ing. Ioan Bogdan BEDELEAN– secretar admitere 
7. Construcții - 
8. Alimentație și turism Ioana Iuliana POPA 
9. Design de produs și mediu Prof.dr.ing. Daniela Mariana BARBU - secretar admitere 

SL. dr. Ileana Carmen MANCIULEA - secr. adj. admitere  
10. Matematică și informatică Lect.dr. Ion Gabriel STAN - secretar admitere 

Marinela Luminița BOȘNEAGĂ  
11. Științe economice și 

administrarea afacerilor 
Lect.dr. Ovidiu ȚIEREAN  - secretar I admitere 
Cercet. Liliana DOVLEAC - secretar II admitere 

12. Psihologie și științele 
educației 

Conf.dr. Daniela Veronica NECȘOI - secretar admitere 
Conf.dr. Mihaela VOINEA  

13. Educație fizică și sporturi 
montane 

Lect.dr. Bogdan OANCEA - secretar admitere 
Asist.drd. Sorin DRUGĂU - secr. adj. admitere 

14. Muzică Liliana ZLATE  
15. Medicină - 
16. Litere Asist.dr. Alexandra STAN - secr. adj. admitere 
17. Drept Asist.drd. Dorin ȘCHIOPU – resp. IT admitere 
18. Sociologie și comunicare - 

 
 



Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Autovehicule rutiere IF 150 115 5 1 1 1 27

Autovehicule rutiere (în limba engleză)** IF 60 21 5 1 33

Inginerie mecanică IF 90 53 1 10 1 1 1 23

Inginerie mecanică (în limba engleză)** IF 30 0 30

Ingineria 
transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului IF 90 79 1 1 9

420 268 1 20 3 0 1 3 0 2 0 0 0 122

Inginerie aerospațială Construcţii aerospaţiale IF 60 21 4 2 1 1 1 30

Tehnologia construcţiilor de maşini IF 120 61 3 2 1 53

Maşini-unelte şi sisteme de producţie IF 50 21 4 2 1 22

Ingineria şi managementul calităţii IF 60 26 3 2 1 1 27

Inginerie economică industrială IF 90 60 1 2 1 1 25

Ingineria și managementul afacerilor IF 90 26 1 2 61

470 215 0 16 12 0 3 5 1 0 0 0 0 218
Ingineria sudării IF 60 30 1 1 1 27
Ingineria securităţii în industrie IF 60 30 1 1 1 27

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor/  
Ingineria biomaterialelor IF 110 33 8 8 1 60

Inginerie și 
management Inginerie economică în domeniul mecanic IF 60 25 1 1 1 32

290 118 0 8 11 0 2 2 0 3 0 0 0 146TOTAL

3 Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor

Inginerie industrială

TOTAL

Inginerie mecanică

TOTAL

2
Facultatea de Inginerie 

Tehnologică şi 
Management Industrial

Inginerie industrială

Inginerie și 
management

1 Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Ingineria 
autovehiculelor

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Calculatoare IF 50 26 9 1 14

Tehnologia informaţiei IF 50 22 8 1 19

Electrotehnică IF 50 40 4 6
Inginerie electrică şi calculatoare (în limba 
engleză)** IF 60 51 4 5 0

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale

Electronică aplicată / 
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii IF 125 66 6 1 52

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată IF 100 66 6 1 27
Mecatronică și 
robotică Robotică IF 60 19 5 36

495 290 0 42 0 0 2 2 0 5 0 0 0 154

Silvicultură
Silvicultură / 
Exploatări forestiere / 
Cinegetică

IF 320 162 1 4 1 1 151

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru IF 50 36 4 1 9
370 198 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 160

Ingineria prelucrării lemnului / 
Ingineria și designul produselor finite din 
lemn

IF 155 85 6 2 2 4 4 52

Ingineria și designul produselor finite din 
lemn (în limba engleză)** IF 30 6 6 18

185 85 0 0 6 0 2 2 10 10 0 0 0 70
Construcţii civile, industriale şi agricole IF 75 56 1 6 1 1 10
Căi ferate, drumuri şi poduri IF 30 14 3 1 12

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii IF 60 24 3 1 1 31
165 94 1 12 3 0 0 0 0 2 0 0 0 53TOTAL

7 Facultatea de 
Construcţii

Inginerie civilă

TOTAL

TOTAL

5
Facultatea de 

Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere

6 Facultatea de Ingineria 
Lemnului Inginerie forestieră

Inginerie electrică

TOTAL

4
Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor

Calculatoare și 
tehnologia informației
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Ingineria produselor alimentare IF 60 25 6 1 1 1 1 1 24

Controlul şi expertiza produselor alimentare IF 60 20 6 1 1 1 1 30

Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară IF 60 24 1 4 1 1 29

Inginerie şi 
management în 
agricultură și 
dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia 
publică şi agroturism IF 75 34 4 1 1 1 34

Inginerie și 
management

Inginerie şi management în industria 
turismului IF 60 28 1 1 1 1 28

315 131 1 12 11 0 2 3 5 5 0 0 0 145
Design industrial IF 60 42 4 1 1 1 11
Design industrial (în limba engleză)** IF 50 21 4 1 1 23

Ingineria sistemelor de energii regenerabile IF 60 21 4 1 34

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

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie/  
Ingineria valorificării deşeurilor IF 90 66 4 1 1 1 17

Mecatronică și 
robotică Mecatronică IF 65 46 4 1 1 1 1 11

Inginerie medicală IF 60 21 4 1 1 33
Optometrie IF 60 24 4 1 31

505 260 0 32 8 0 3 3 0 1 1 1 0 196
Matematică Matematică informatică IF 50 20 4 1 1 24

Informatică IF 100 32 5 1 1 61

Informatică aplicată IF 75 40 1 5 1 28

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

275 112 1 19 4 0 1 1 0 0 0 0 0 137

Informatică

TOTAL

10
Facultatea de 
Matematică şi 

Informatică

Științe inginerești 
aplicate

TOTAL

9 Facultatea de Design 
de Produs şi Mediu

Inginerie industrială

TOTAL

8 Facultatea de 
Alimentaţie şi Turism

Ingineria produselor 
alimentare
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Finanţe Finanţe şi bănci IF 75 24 4 1 46
Administrarea afacerilor (în limba 
engleză)** IF 50 20 4 1 2 7 1 15

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor IF 100 24 4 1 1 70

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune IF 75 27 1 4 1 1 1 40

Cibernetică, statistică 
şi informatică 
economică

Informatică economică IF 60 16 4 1 1 38

Economie şi afaceri 
internaţionale Afaceri internaţionale IF 75 29 4 1 1 1 39

Management Management IF 75 24 4 1 46

Marketing Marketing IF 100 27 1 4 1 1 1 65
610 191 2 32 8 0 4 3 2 7 1 1 0 359

Psihopedagogie specială IF 60 19 1 4 36

Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar IF 120 22 1 1 4 1 1 1 89

Psihologie Psihologie IF 100 23 1 4 1 2 1 1 67

280 64 2 4 3 8 2 1 2 1 1 0 0 192
Educaţie fizică şi sportivă IF 80 22 1 4 53

Sport şi performanţă motrică IF 50 23 4 1 22

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială IF 75 25 1 4 45

205 70 2 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 120
Muzică IF 20 6 1 4 4 5

Interpretare muzicală - Instrumente IF 25 11 14

Interpretare muzicală - Canto IF 10 3 7

55 20 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 26TOTAL

TOTAL

14 Facultatea de Muzică Muzică

13
Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sporturi 
Montane 

Educaţie fizică şi sport

TOTAL

12
Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei

Științe ale educației

Administrarea 
afacerilor

TOTAL

11

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Administrarea 

Afacerilor
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Medicină IF 100 60 1 4 7 4 1 1 22

Asistenţă medicală generală IF 125 40 1 4 1 1 78

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare IF 60 20 1 4 2 33

Laborator clinic IF 45 8 4 1 32
330 128 3 16 0 0 0 0 0 11 4 1 2 165

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

IF 200 41 1 1 5 4 4 1 5 138

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

IF 150 21 1 4 3 3 1 5 112

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

IF 30 16 1 4 9

Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) 
**** IF 50 9 4 1 2 2 1 3 28

Limbi moderne aplicate (germană-
engleză)**** IF 30 6 4 1 2 2 1 2 12

Studii culturale Studii americane (în limba engleză)** IF 60 20 4 5 31

Program pregătitor de limba română pentru 
cetățenii străini IF 60 5 19 6 30

580 113 1 12 5 13 11 11 9 39 0 6 0 360

17 Facultatea de Drept Drept Drept IF 300 40 1 4 5 3 247

300 40 1 4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 247

TOTAL

TOTAL

Limbi moderne 
aplicate

TOTAL

16 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

15 Facultatea de Medicină

Sănătate1)

Sănătate2)
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Fără 
taxă Rromi

Domenii 
prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României

Absol-
venţi de 

licee 
situate în 

mediul 
rural

Locuri 
destinate 
formării 
cadrelor 
didactice

Român
i de 

pretu-
tindeni           

fără 
bursă

Român
i de 

pretu-
tindeni           

cu 
bursă

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

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

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra de şcolarizare pentru 
studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV*

Candidați 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Alte 
burse 
UTBV 
*****

Cifra de 
şcolari-

zare 
pentru 

studii cu 
taxă*

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

Forma 
de 

învăţă
mânt

Nr. 
crt. Facultatea

Sociologie IF 100 19 3 1 1 1 75

Resurse umane IF 60 11 11 1 1 1 35

Asistenţă socială Asistenţă socială IF 100 16 1 3 1 1 1 77

Comunicare şi relaţii publice IF 100 20 1 1 1 1 1 75

Media digitală IF 75 10 1 1 1 62

435 66 1 21 9 0 3 3 3 5 0 0 0 324
TOTAL GENERAL 6285 2463 18 266 94 29 40 40 32 91 7 9 2 3194

Notă: *)

**)

***)

****)

*****)

Observații

Legenda: 

• Cetăţeni ţări terţe UE (CPV) – locuri pentru cetăţeni din ţări terţe UE care studiază pe Cont Propriu Valutar (se înscriu la Rectorat, la Biroul de Relatii pentru Studentii Straini, dar nu dau admitere, primesc 
Acceptance Letter de la Ministerul Educației Naționale) 

• Români de pretutindeni fără bursă – locuri bugetate fără bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 
• Români de pretutindeni cu bursă – locuri bugetate cu bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 
• Cetăţeni ţări terţe UE bursieri ai statului român – locuri bugetate pentru cetăţeni din ţări terţe UE, care primesc bursă de la statul român –  vin prin Ministerul Educației Naționale

Ştiinţe ale comunicării

Locurile rezervate cetăţenilor statelor terţe UE, pe cont propriu valutar (CPV), rămase neocupate la încheierea perioadei de înscrieri pentru aceşti candidaţi (13.07.2018), vor fi scoase la concurs în sesiunea 
iulie 2018 ca locuri cu taxă suplimentare, la acele programe de studii unde au fost rezervate iniţial.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este 
necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică)
În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate 
de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză,  DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepţia limbilor chineză şi germană unde se 
acceptă înscrierea candidaţilor ale căror cunoştinţe de limbă sunt la nivel de începător.
Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică)
În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate 
de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba 
germană, DALF nivelul B2 (limba franceză). 

Din categoria  românilor de pretutindeni , fac parte, în conformitate cu Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României , 
indiferent de etnonimul folosit  (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, 
megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus).
b) românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

La facultățile la care admiterea se desfășoară pe bază de concurs, prezența la probe este obligatorie. Absența la cel puțin una dintre probe atrage după sine eliminarea candidatului din concursul 
de admitere.
Programe de studii unde concursul de admitere se desfășoară pe domenii

Cele 2 locuri sunt alocate pentru cetățeni din Iordania, în aceleași condiții cu cele oferite de programul TAS, conform HCA nr.31/17.10.2017

TOTAL

18
Facultatea de 
Sociologie şi 
Comunicare

Sociologie
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2
Facultatea de Inginerie 
Tehnologică şi Management 
Industrial

Inginerie și 
management Inginerie economică industrială ID 100 100 100

100 100 100

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

100 100 100

10 Facultatea de Matematică şi 
Informatică Informatică Informatică ID 75 75 75

75 75 75

Administrarea 
afacerilor

Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor ID 75 75 75

Contabilitate Contabilitate şi informatică de 
gestiune ID 75 75 75

Economie şi afaceri 
internaţionale Afaceri internaţionale ID 75 75 75

Management Management ID 75 75 75
Marketing Marketing ID 75 75 75

375 375 375

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar ID 75 75 75

Psihologie Psihologie ID 60 60 60

135 135 135

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

ID 100 100 100

100 100 100
TOTAL GENERAL 885 885 885

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

Forma de 
învăţământ

Nr.  crt. 
Facult. Facultatea Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

(limba de predare)

TOTAL

TOTAL

Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrarea Afacerilor11

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei12

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 

taxă

Cifra totală 
de 

şcolarizare 

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

TOTAL
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Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere IFR 150 150 150

Inginerie mecanică Inginerie mecanică IFR 60 60 60

210 210 210

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

75 75 75

Educaţie fizică şi sportivă IFR 30 30 30

Sport şi performanţă motrică IFR 60 60 60

90 90 90

17 Facultatea de Drept Drept Drept IFR 100 100 100

100 100 100
TOTAL GENERAL 475 475 475

1

13 Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sporturi Montane 

Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Educaţie fizică şi sport

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

Nr. crt. 
Facult.

Forma de 
învățământFacultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare 

de licenţă (limba de predare)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Cifra totală 
de 

şcolarizare 
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15 Facultatea de Medicină Sănătate1) Asistenţă medicală generală IF 25 25

25 25
TOTAL GENERAL 25 25

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

Continuare de studii pentru absolvenți de Colegiu universitar medical

TOTAL

Forma de 
învăţământ

Numărul maxim de 
studenţi ce pot fi 
şcolarizaţi 2018

Cifra de şcolarizare 
pentru studii cu taxă

Nr. crt. 
facult. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de 

licenţă (limba de predare)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului IF 50 29 4 1 16
Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu 
mediul IF 50 32 4 1 13

Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (în 
limba engleză) *) IF 50 16 4 1 29

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

220 99 0 20 1 1 0 0 0 1 98
Ingineria fabricaţiei inovative IF 55 37 4 1 13

Managementul calităţii IF 50 22 4 1 23

Ingineria proceselor de fabricație avansate IF 20 12 4 4

Inginerie si management Managementul afacerilor in industrie IF 60 32 5 1 22

185 103 0 17 1 1 0 1 0 0 62
Inginerie industrială Ingineria sudarii materialelor avansate IF 65 21 5 39

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

115 38 0 11 0 0 0 0 0 0 66
Inginerie electrică Sisteme electrice avansate (lb. engl.) *) IF 50 36 5 5 4

Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 
informatice IF 50 37 4 2 2 5

Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 
informaționale

Sisteme electronice şi de comunicaţii  integrate IF 70 36 5 1 28

170 109 0 14 2 2 0 5 1 0 37

Candidati 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă***

Fără 
taxă Rromi

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Inginerie mecanică

Facultatea de 
Inginerie Mecanică 1

Români 
de pretu-
tindeni           

fără bursă

Români 
de pretu-
tindeni           

cu bursă

TOTAL

TOTAL

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

Ingineria autovehiculelor

Forma de 
învăţământ 

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

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV***

2

Facultatea de 
Inginerie Tehnologică 

şi Management 
Industrial

Inginerie industrială

4
Facultatea de 

Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor

TOTAL

3
Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria 
Materialelor

TOTAL

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018
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Candidati 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă***

Fără 
taxă Rromi

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Români 
de pretu-
tindeni           

fără bursă

Români 
de pretu-
tindeni           

cu bursă

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

Forma de 
învăţământ 

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

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV***

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Managementul ecosistemelor forestiere IF 50 32 5 1 1 11

Management şi sisteme tehnice în exploatări 
forestiere IF 60 37 5 18

Silvicultură multifuncțională (în limba
engleză) *) IF 50 24 4 2 1 19

160 93 0 14 0 1 0 2 1 1 48

Eco-design de mobilier şi restaurare IF 50 20 5 1 3 3 18

Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative IF 50 18 6 1 3 3 19

100 38 0 11 1 1 6 6 0 0 37

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

50 38 0 8 0 0 0 0 0 0 4

Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole și alimentare IF 50 14 5 1 1 29

Inginerie și management în 
agricultură și dezv. rurală Management în ospitalitate și eco-argoturism IF 50 17 5 1 1 1 25

Ingineria produselor 
alimentare

Sisteme de procesare și controlul calității produselor 
agroalimentare IF 60 17 4 1 2 1 35

160 48 0 14 1 1 4 3 0 0 89

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

Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină IF 50 28 6 1 1 1 13

125 89 0 11 0 1 1 0 1 0 22TOTAL

TOTAL

8 Facultatea de 
Alimentaţie şi Turism

9 Facultatea de Design 
de Produs şi Mediu

Facultatea de 
Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere
5

TOTAL

6 Facultatea de 
Ingineria Lemnului Inginerie forestieră

TOTAL

TOTAL

Silvicultură
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Candidati 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă***

Fără 
taxă Rromi

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Români 
de pretu-
tindeni           

fără bursă

Români 
de pretu-
tindeni           

cu bursă

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

Forma de 
învăţământ 

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

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV***

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Matematică Structuri matematice fundamentale IF 50 12 4 34
Tehnologii Internet (lb. engleză) *) IF 50 12 5 33
Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în 
e-business (lb. germană) *) IF 50 19 6 25

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft IF 50 25 1 2 1 21

200 68 1 17 0 0 0 0 1 0 113
Marketing Politici şi strategii de marketing IF 75 26 3 1 45
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism IF 50 12 4 1 33

Management Management şi strategii de afaceri IF 50 12 4 1 1 32
Economie şi afaceri 
internaţionale Relaţii economice internaţionale IF 50 15 6 1 1 27

Finanţe Management financiar-bancar IF 50 12 4 1 33

Contabilitate Politici contabile, audit şi control de gestiune IF 50 16 3 1 30

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

Contabilitate Audit intern IF 50 0 50
425 104 0 31 3 5 0 0 0 0 282

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

Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici IF 50 9 1 4 1 35

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

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

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

250 35 2 20 0 1 0 0 0 0 192

TOTAL

11

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Administrarea 

Afacerilor

10
Facultatea de 
Matematică şi 

Informatică

TOTAL

TOTAL

12
Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Psihologie

Informatică
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Candidati 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă***

Fără 
taxă Rromi

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Români 
de pretu-
tindeni           

fără bursă

Români 
de pretu-
tindeni           

cu bursă

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

Forma de 
învăţământ 

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

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV***

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Diagnoză şi prognoză psihomotrică IF 75 12 4 59

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

Performanţă sportivă şi management în sport IF 75 12 6 1 56
225 51 1 14 0 1 0 0 0 0 158

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

Meloterapie IF 25 6 19

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

Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative IF 50 19 3 28

100 49 0 7 0 0 0 0 0 0 44
Inovare culturală IF 50 15 1 2 1 2 29
Studii lingvistice pentru comunicare interculturala 
(lb.engleza) *)   **) IF 50 15 4 31

Studii de limba şi literatura română IF 50 14 1 3 1 2 29
Traducere şi interpretariat din lb. franceză în lb. 
română (lb. fr.) *)   **) IF 50 9 2 39

Studii interculturale în limba şi  literatura germană (lb. 
germ) *)   **) IF 50 7 2 41

250 60 1 0 1 5 2 8 0 4 169TOTAL

16 Facultatea de Litere Filologie

TOTAL

TOTAL

15 Facultatea de 
Medicină Medicină

TOTAL

13
Facultatea de 

Educaţie Fizică şi 
Sporturi Montane 

Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice 

14 Facultatea de Muzică Muzică
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Candidati 
cu an 

pregătitor 
în 2017-

2018

Bursieri TAS 
(Transilvania 
Academica 

Scholarship)

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii 
cu taxă***

Fără 
taxă Rromi

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE           
bursieri 

ai 
statului 
român

Domenii 
prioritare 

de 
dezvoltare 

ale 
României

Români 
de pretu-
tindeni           

fără bursă

Români 
de pretu-
tindeni           

cu bursă

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

Forma de 
învăţământ 

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

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cetăţeni 
ţări terţe 

UE             
CPV***

Numărul 
maxim de 

studenţi ce 
pot fi 

şcolarizaţi 
2018

Legislaţie europeană şi carieră judiciară IF 50 11 3 1 35

Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european IF 50 7 3 1 39

Drept privat aprofundat IF 50 9 3 1 37

Ştiinţe penale aprofundate IF 50 7 1 3 1 38

200 34 1 12 1 3 0 0 0 0 149

Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane IF 50 12 1 1 36

Gestiunea campaniilor de imagine IF 50 12 1 1 36

Asistenţă şi dezvoltare comunitară IF 50 12 1 1 2 34

150 36 1 0 1 2 0 2 2 0 106
TOTAL GENERAL 3165 1121 8 221 12 25 13 27 6 6 1726

17 Facultatea de Drept Drept

TOTAL

TOTAL

18
Facultatea de 
Sociologie şi 
Comunicare

Sociologie
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Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică IFR 30 30 30

Ingineria 
autovehiculelor Autovehiculul şi mediul IFR 50 50 50

80 0 80 80

14 Facultatea de Muzică Muzică Meloterapie IFR 50 50 50

50 0 50 50

Limba şi literatura română – identitate în 
multiculturalism IFR 50 3 47 50

Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american *) IFR 50 3 47 50

100 6 94 100
230 6 224 230

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

Cifra de 
şcolarizare 

pentru studii cu 
taxă

Cifra totală de 
şcolarizare

Forma de 
învăţământ 

(IF/IFR)

Numărul maxim 
de studenţi ce 

pot fi şcolarizaţi 
2018

Facultatea Domeniul de 
masterat

Cetăţeni 
ţări terțe 

UE             
CPV**

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

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

16 Facultatea de Litere Filologie

Facultatea de Inginerie Mecanică 1
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Lista programelor de studii de licență propuse pentru evaluare externă în anul universitar 2018-2019 
 

Nr. 
crt. 
PS 

Facultatea Program de studii (PS) 
Forma 
de înv 

Statut 
PS 

Anul 
ultimei 
evaluări 

Data 
evaluării  

Nr. 
credite 

Coordonator PS 

1.  
Inginerie Mecanică 

Inginerie mecanică IFR AP 2013 5/30/2013 240 Prof.dr.ing. Luminița SCUTARU  
2.  Inginerie mecanică (în limba engleză) IF AP 2012 6/28/2012 240 Prof.dr.ing. CameliaCERBU  

3.  
Inginerie Tehnologică şi 
Management Industrial 

Ingineria şi managementul calității IF A 2014 3/27/2014 240 Conf.dr.ing. Cristin MORARIU  

4.  
Ştiința şi Ingineria 
Materialelor 

Ingineria securității în industrie IF A 2014 3/27/2014 240 Prof.dr.ing. Mircea ȚIEREAN  

5.  

Inginerie Electrică şi 
Ştiința Calculatoarelor 

Calculatoare  IF A 2014 5/29/2014 240 Conf.dr.ing. Carmen GERIGAN  
6.  Tehnologia informației IF A 2014 5/29/2014 240 Prof.dr.ing. Sorin MORARU  

7.  Electrotehnică IF EP 2014 5/29/2014 240 Prof.dr.ing. Luminița CLOȚEA 

8.  Electronică aplicată IF EP 2014 5/29/2014 240 Prof.dr.ing. Petre OGRUȚAN  

9.  Ingineria Lemnului 
Ingineria şi designul produselor finite 
din lemn 

IF EP 2014 3/27/2014 240 Prof.dr.ing. Lidia GURĂU  

10.  

Alimentație şi Turism 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

IF A 2014 5/29/2014 240 Conf.dr.ing. Cristina CANJA  

11.  Ingineria produselor alimentare IF A 2014 5/29/2014 240 Prof.dr.ing. Liviu GACEU  

12.  
Inginerie şi management în 
alimentația publică şi agroturism 

IF A 2014 3/19/2014 240 Prof.dr.ing. Nicolae ȚANE  
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Nr. 
crt. 
PS 

Facultatea Program de studii (PS) 
Forma 
de înv 

Statut 
PS 

Anul 
ultimei 
evaluări 

Data 
evaluării  

Nr. 
credite 

Coordonator PS 

13.  
Ştiințe Economice şi 
Administrarea Afacerilor 

Informatică economică IF EP 2014 3/27/2014 180 Conf.dr. Radu LIXĂNDROIU  
14.  Marketing IF EP 2014 3/27/2014 180 Prof.dr. Cristinel CONSTANTIN  

15.  Marketing ID A 2014 4/17/2014 180 Conf.dr. Simona BĂLĂŞESCU  

16.  Muzică Interpretare muzicală-canto IF AP 2013 5/30/2013 240 Lect.dr. Mihaela BUHAICIUC  
17.  Drept Drept IFR EP 2014 4/17/2014 180 Conf.dr. Oana ŞARAMET  
18.  

Design de Produs şi 
Mediu 

Ingineria valorificării deşeurilor IF A 2014 5/29/2014 180 Prof.dr.ing. Dana PERNIU  

19.  
Ingineria sistemelor de energii 
regenerabile 

IF A 2014 3/27/2014 180 Prof.dr.ing. Ion VIŞA  

 
 
 

Brasov, 05.06.2018 
 
 
 
Profesor dr. ing.  Ioan Vasile ABRUDAN,       Profesor dr.ing. Simona LACHE 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov      Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității  
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Lista domeniilor de masterat propuse pentru evaluare externă  în anul universitar 2018-2019 
(conform HG 185/04.04.2018) 

Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

1.  Matematică şi 
Informatică 

Matematică Structuri matematice fundamentale IF română  Prof.dr. PĂLTĂNEA RADU  

2.    Informatică Aplicații pentru telefonul mobil şi 
tehnologii internet în E-business  

IF germană Conf.dr. SÂNGEORZAN 
LIVIA 

 

3.      Tehnologii internet/ Internet 
technologies 

IF engleză Conf.dr. DUMITRESCU 
SILVIU 

 

4.      Tehnologii moderne în ingineria 
sistemelor soft 

IF română Prof.dr. BOCU DORIN  

5.  Construcții Inginerie civilă şi 
instalații 

Modernizare energetică în mediul 
construit 

IF română Prof.dr. ing. TUNS IOAN  

6.  Inginerie 
Electrică şi 
Ştiința 
Calculatoarelor 

Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/Advanced 
Electrical Systems 

IF engleză Conf.dr. ing. ŞERBAN 
IOAN 

 

7.    Inginerie electronică, 
telecomunicații şi 
tehnologii 
informaționale 

Sisteme electronice și de comunicații 
integrate 

IF română Conf.dr.ing. ALEXANDRU 
MARIAN 

 

8.    Inginerie electronică, 
telecomunicații şi 
tehnologii 
informaționale 

Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru 
eActivități-eStart 

IF română Prof.dr. ing.  ROMANCA 
MIHAI 

2014 - încadrare în   
domeniu acreditat 
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

9.  Inginerie 
Mecanică 
  

Ingineria 
autovehiculelor 
  

Autovehiculul și mediul IFR română Prof.dr. ing.  NĂSTASOIU 
MIRCEA 

 

10.  Autovehiculul și tehnologiile viitorului IF română Șef lucr.dr.ing. 
DUMITRAŞCU DORIN 

 

11.      Inginerie virtuală în proiectarea 
autovehiculelor  

IF engleză Prof.dr. ing. MOGAN 
GHEORGHE 

 

12.      Securitate rutieră, transport și 
interacțiunea cu mediul 

IF română Șef lucr.dr.ing 
ȚĂRULESCU STELIAN 

 

13.  Ingineria 
Lemnului 

Inginerie forestieră 
  

Ecodesign de mobilier și restaurare IF română Prof.dr.ing. TIMAR 
CRISTINA 

 

14.    Structuri avansate din lemn și tehnologii 
inovative 

IF română Conf.dr.ing. BRENCI 
LUMINIȚA 

 

15.  Silvicultură şi 
Exploatări 
Forestiere 
  

Silvicultură Management și sisteme tehnice în 
exploatări forestiere 

IF română Conf.dr. ing. POPA 
BOGDAN 

 

16.    Managementul ecosistemelor forestiere IF română Conf.dr.ing. INDREICA 
ADRIAN 

 

17.      Silvicultură multifuncțională/ Multiple 
purpose forestry 

IF engleză Prof.dr. ing. BORZ 
ALEXANDRU  

2017 - încadrare în   
domeniu acreditat 

18.  Alimentație şi 
Turism 

Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Management în ospitalitate și eco-agro 
turism 

IF română Șef lucr.dr.ing. FORIȘ 
DIANA 

2016 - acreditare   
domeniu nou 
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

19.  Alimentație şi 
Turism 

Ingineria produselor 
alimentare 

Sisteme de procesare şi controlul calității 
produselor agroalimentare 

IF română Prof.dr.ing. PĂDUREANU 
VASILE 

2015 - acreditare   
domeniu nou 

20.  Inginerie 
Electrică şi 
Ştiința 
Calculatoarelor 

Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică 
și tehnologii informatice 

IF română Conf.dr.ing. SUCIU 
CONSTANTIN 

 

21.  Alimentație şi 
Turism 

Inginerie mecanică 
 
 
 
 
 
 
Inginerie mecanică 

Dezvoltarea și optimizarea sistemelor 
sistemelor tehnice și tehnologice 
agroalimentare și turistice 

IF română Prof.dr.ing. PĂDUREANU 
VASILE 

 

22.    Ecobiotehnologii agricole și alimentare IF română Conf.dr.ing. COMĂNESCU 
IOANA 

 

23.  Inginerie 
Mecanică 

Simulare şi testare în inginerie mecanică IF română Șef dr.ing. VELEA MARIAN  

24.  Inginerie 
Mecanică 

Simulare şi testare în inginerie mecanică IFR română Prof.dr.ing. SCUTARU 
LUMINIȚA 

2017 - încadrare în   
domeniu acreditat 

25.    Metode pracactice integrate în ingineria 
sistemelor de propulsie - Practical 
intgrated methods for propulsion 
systems 

IF engleză Prof.dr.ing. ROȘCA CĂLIN 2017 - încadrare în   
domeniu acreditat 

26.  Design de 
Produs şi 
Mediu 

Inginerie  industrială Design de produs pentru dezvoltare 
durabilă și protecția mediului 

IF română/ 
engleză 

Prof.dr.ing. VIŞA ION  

27.  Inginerie 
Tehnologică şi 

Managementul calității IF română Prof.dr.ing. DIȚU 
VALENTIN 
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

28.  Management 
Industrial  

Ingineria fabricației inovative IF română Șef lucr.dr.ing. FILIP 
ALEXANDRU CĂTĂLIN 

 

29.    Ingineria proceselor de fabricație 
avansate 

IF română Prof.dr.ing. OANCEA 
GHEORGHE 

2015 - încadrare în   
domeniu acreditat 

30.  Ştiința şi 
Ingineria 
Materialelor 
  

Ingineria securității şi sănătății în muncă IF română Prof.dr.ing. ȚIEREAN 
MIRCEA HORIA      

2015 - încadrare în   
domeniu acreditat 

31.  Ingineria sudării materialelor avansate IF română Prof.dr.ing. MACHEDON 
PISU TEODOR 

 

32.  Inginerie 
Mecanică 

Mecatronică şi 
robotică 

Informatica mediilor virtuale IF română Prof.dr.ing. MOGAN 
GHEORGHE 

 

33.  Design de 
Produs şi 
Mediu 

Sisteme mecatronice pentru industrie și 
medicină 

IF română Prof.dr.ing. CRISTEA 
LUCIANA 

 

34.  Ştiința şi 
Ingineria 
Materialelor 

Ingineria materialelor Ingineria și managementul materialelor 
avansate - metalice, ceramice şi 
compozite 

IF română Prof.dr.ing. GEAMĂN 
VIRGIL 

 

35.  Inginerie 
Tehnologică şi 
Management 
Industrial 

Inginerie si 
management 

Managementul afacerilor în industrie IF română Conf.dr.ing. PISARCIUC 
CRISTIAN 

 

36.  Medicină Medicină Managementul infecțiilor nosocomiale IF română Prof.dr. NEMET CODRUȚA  
37.    Managementul strategiilor preventive și 

politici de sănătate 
IF română Prof.dr.  ROGOZEA 

LILIANA 
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

38.    Managementul și strategiile îngrijirilor 
paliative 

IF română Conf.dr. MOŞOIU DANIELA  

39.  Drept Drept Drept privat aprofundat IF română Prof.dr. NICOLAE IOANA  
40.    Legislație europeană și carieră judiciară IF română Prof.dr. SCHIAU IOAN   
41.    Sisteme și instituții de drept internațional 

şi european 
IF română Prof.dr. MURZEA 

CRISTINEL IOAN 
 

42.    Ştiințe penale aprofundate IF română Lect.dr. DRILEA MARGA 
MARIAN POMPILIU 

 

43.  Sociologie şi 
Comunicare 

Asistență socială  Asistență şi dezvoltare comunitară IF română Prof.dr.  RAȚULEA 
GABRIELA 

 

44.    Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine IF română Prof.dr.  COMAN CLAUDIU  
45.      Gestiunea și dezvoltarea resursei umane IF română Conf.dr. ONUȚ 

GHEORGHE 
 

46.  Ştiințe 
Economice şi 
Administrarea 
Afacerilor  

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism IF română Conf.dr. MADAR ANCA  

47.  Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru 
afaceri 

IF română Conf.dr. MAICAN CĂTĂLIN  

48.    Contabilitate Audit intern IF română Conf.dr. DUGULEANĂ 
CONSTANTIN 

 

49.      Politici contabile, audit și control de 
gestiune  

IF română Conf.dr. TRIFAN ADRIAN  

50.    Finanțe  Management financiar-bancar IF română Prof.dr. RĂILEANU-
SZELES MONICA 
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

51.   Ştiințe 
Economice şi 
Administrarea 
Afacerilor  

Management Management și strategii de afaceri IF română Conf.dr. SUMEDREA 
SILVIA 

 

52.    Managementul afacerilor IF română Prof.dr. LIXĂNDROIU 
DORIN 

 

53.  Marketing Politici și strategii de marketing IF română Prof.dr. BRĂTUCU 
GABRIEL 

 

54.    Economie şi afaceri 
internaționale 

Relații economice internaționale IF română Conf.dr. BOŞCOR DANA  

55.  Psihologie şi 
Ştiințele 
Educației 
  

Psihologie Psihologia muncii, organizațională și 
resurse umane 

IF română Prof.dr. LUCA MARCELA-
RODICA  

 

56.    Psihologie clinică, consiliere psihologică 
şi psihoterapie 

IF română Prof.dr. PAVALACHE-ILIE 
MARIELA 

2014 - încadrare în   
domeniu acreditat 

57.      Psihologie educațională, consiliere 
școlară și vocațională 

IF română Prof.dr. COCORADĂ 
ELENA 

 

58.    Ştiințe ale Educației Psihopedagogia educației timpurii și a 
școlarității mici 

IF română USACI DOINA  

59.      Resurse umane în educație. Formare și 
management 

IF română Prof.dr. NICULESCU 
MARIANA 

 

60.  Litere 
 

Filologie Cultură și discurs în spațiul anglo-
american 

IFR română Conf.dr. ENE ANA  

61.   Cultură și discurs în spațiul anglo-
american 

IF română Conf.dr. ENE ANA 2017 - încadrare în   
domeniu acreditat 

62.      Inovare culturală IF română Conf.dr. LĂCĂTUŞ ADRIAN  
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

63.      Limba și literatura română - Identitate în 
multiculturalism 

IFR română Conf.dr. ENE ANA  

64.    Limba și literatura română - Identitate în 
multiculturalism 

IF română Conf.dr. ENE ANA 2017 - încadrare în   
domeniu acreditat 

65.   Litere   Filologie Studii de limba și literatura română IF română Prof.dr. GHEORGHE 
MIHAELA 

 

66.  Studii interculturale în limba și literatura 
germană  

IF germane  Prof.dr. PUCHIANU 
CARMEN 

 

67.  Studii lingvistice pentru comunicare 
interculturală  

IF engleză Prof.dr. BURADA 
MARINELA 

 

68.  Traducere și interpretariat din limba 
franceză în limba română  

IF franceză Prof.dr.  ALIC LILIANA  

69.  Muzică Muzică Meloterapie IFR română Prof.dr.  DRĂGULIN STELA  
70.      Meloterapie IF română Prof.dr.  DRĂGULIN STELA 2017 - încadrare în   

domeniu acreditat 

71.      Stil și performanță în interpretarea 
instrumentală și vocală 

IF română Conf.dr. VOICESCU 
CORNELIU 

 

72.      Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea IF română Conf.dr. VÂRLAN PETRE  
73.  Educație Fizică 

şi Sporturi 
Montane 
  

Ştiința Sportului şi 
Educației Fizice 
  

Diagnoză şi prognoză psihomotrică IF română Lect.dr. TOHĂNEAN 
DRAGOȘ 

 

74.  Educație fizică - Managementul 
activităților formale, non-formale și de 
recuperare a stării de sănătate 

IF română Prof.dr. BALINT LORAND  
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Nr.crt. 
PS 

Facultatea Domeniul de masterat Program de studii 
Forma 

înv. 
Limba de 
predare 

Coordonator program de 
studii 

Obs. 

75.      Performanță sportivă și management în 
sport 

IF română Prof.dr. MOLDOVAN 
ELENA 

 

 
 
Brasov, 05.06.2018 
 
Profesor dr. ing.  Ioan Vasile ABRUDAN,       Profesor dr. ing. Simona LACHE 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov      Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității  
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Regulamentul competiției Noi Dezvoltăm Universitatea 
 
Competiția de proiecte Noi Dezvoltăm Universitate se adresează studenților universității de la ciclurile 
de licență și masterat zi și are ca obiectiv principal îmbunătățirea unor procese și activități în universitate. 
 
Direcțiile prioritare privind îmbunătățirea de procese și activități în universitate se referă în acest caz, de 
regulă, la: 

- îmbunătățirea proceselor didactice; 
- îmbunătățirea proceselor administrative; 
- procese și activități ce țin de cămine și cantine; 
- procese și activități aferente bibliotecii; 
- amenajarea spațiilor interioare și exterioare; 
- comunicare și transferul informațiilor către studenți etc. 

 
Competiția se va desfășura în două variante: 

a. o variantă deschisă de-a lungul întregului an universitar, pentru care se vor depune proiecte 
bazate pe idei ale studenților (maxim 5 proiect finanțate); 

b. o variantă bazată pe teme solicitate de conducerea universității, pe baza unui calendar anunțat 
anticipat (maxim 5 proiect finanțate). 
 

Proiectele declarate câștigătoare vor fi finanțate de către UTBv, din venituri proprii, cu suma maximă de 
100.000 lei/proiect după cum urmează: 

- 30.000 lei sub formă de burse, acordate o singură dată, la finalizarea proiectului, echipei 
propunătoare (echipele vor fi formate din minimum 3 studenți); 

- maximum 70.000 lei pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, evidența cheltuielilor fiind 
realizată de BRME 

 
Propunerea de proiect va avea următoarea structură: 

1. Descrierea necesității pentru care se impune conturarea obiectivului proiectului. 
2. Obiectivul proiectului și direcția prioritară. 
3. Avantajele aduse și valoarea adăugată. 
4. Activități necesare și resurse alocate (inclusiv grafic Gantt, descriere și justificare buget/achiziții). 
5. Rezultate scontate (îmbunătățiri preconizate). 

 
Implementarea proiectului nu trebuie să depășească o perioadă mai mare de 5 luni (consecutive) din 
momentul aprobării acestuia. 
 
Evaluarea proiectelor va fi realizată de o echipă de experți din universitate. Proiectele propuse pentru 
finanțare vor fi prezentate Consiliului de administrație și aprobate în cadrul acestui for. 
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INSTRUCȚIUNE 
privind implementarea programului "Profesor apreciat"  

 

În baza aprobării Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Braşov 
(UTBv), se acordă, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru un an calendaristic, următoarele 
majorări salariale: 

i. majorarea cu 15% a salariului de bază pentru cadrele didactice care obțin din 
partea fiecărei promoții de absolvenți ai ciclului de licență cele mai multe 
nominalizări ca „profesor apreciat”. Vor fi selectate, pe baza nominalizărilor 
absolvenților, 10% din numărul de cadre didactice titulare din fiecare facultate; 

ii. majorarea cu 10% a salariului de bază pentru cadrele didactice care obțin din 
partea fiecărei promoții de absolvenți ai ciclului de licență și masterat cele mai 
multe nominalizări ca „profesor apreciat” raportat la numărul total al absolvenților 
programelor de licență și masterat. Vor fi selectate, pe baza nominalizărilor 
absolvenților, 10% din numărul de cadre didactice titulare din fiecare facultate, 
care nu beneficiază de majorarea de 15% prezentată la punctul (i). 

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

cu cadrele didactice care predau la fiecare program de studii de licență și masterat, până la 
8.06.2018, după validarea acestora de către decanul facultății (Anexa 1). 
 

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

3. Președintele comisiei de licență va instrui secretarul comisiei de licență (acolo unde se desfășoară 
probe orale) sau un membru al comisiei de supraveghere a examenului scris (responsabil de sală) 
privind modul de derulare a procesului de nominalizare a „profesorilor apreciați’’.  
 

4. Persoanele desemnate să facă instruirea studenților vor explica modalitatea de derulare a procesului 
de nominalizare: 

a. formularele pentru exprimarea opțiunilor, precum și urna vor fi înmânate în sala de examen 
unui secretariat format din doi studenți; aceștia vor transmite fiecărui student câte un 
formular și vor colecta formularele completate; 

b. nominalizările sunt valabil exprimate doar dacă numărul de opțiuni este egal sau mai mic 
decât cel al numărului maxim de opțiuni precizat în tabel; 
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c. studenții vor introduce personal aceste formulare cu opțiuni (tabelele cu cadrele didactice) în 
urnele sigilate; 

d. urnele sigilate se transmit președintelui și secretarului comisiei de licență; 
e. urnele se deschid după ultima probă de concurs; 
f. aprecierea din partea studenților este individuală; niciun membru al comisiei de examen sau 

supraveghere nu are voie să influențeze feedback-ul studenților; 
 

5. Toți studenții prezenți la prima probă vor primi un formular pentru participarea la programul "Profesor 
apreciat". 
 
6. Persoanele nominalizate să facă instruirea studenților se vor asigura de păstrarea confidențialității în 
cadrul procesului de nominalizare. 
 
7. Formularele colectate de la toți absolvenții vor fi procesate de o comisie formată din președintele și 
secretarul comisiei de licență, care vor efectua numărarea nominalizărilor și vor comunica la 
prorectoratul cu relațiile publice lista cadrelor didactice nominalizate și numărul de nominalizări obținute 
de aceștia; desigilarea urnelor se face doar după ultima probă de concurs. 
 
8. Președinții comisiilor de licență, împreună cu secretarul acestei comisii, vor număra nominalizările și 
vor înainta la decanat o adresă, conform modelului din anexa 2, împreună cu un tabel cu toate cadrele 
didactice de la acel program, în care este precizat numărul total de nominalizări obținut de fiecare cadru 
didactic; formularele cu nominalizările numărate se pun în plicuri, care se sigilează. Pe plicuri se notează 
programul de studii, anul 2018 și numele persoanelor care au numărat, împreună cu semnătura 
acestora. În interiorul plicului se va introduce o copie după adresa de înaintare a rezultatelor 
nominalizărilor și tabelul centralizator cu numărul de nominalizări pentru fiecare cadru didactic. 
 
9.  Plicurile cu nominalizări se predau la secretariat și se arhivează timp de 1 an. 
 
10. Rezultatele de la toate programele de studii dintr-o facultate se transmit centralizat, la prorectoratul 
cu relațiile publice, în format electronic (word) și în format scris, cu semnătură, conform modelului din 
Anexa 2. 
 
11. Prorectoratul cu relațiile publice va realiza situația centralizatoare, la nivel de universitate, privind 
cadrele didactice nominalizate de studenți drept „cei mai apreciați profesori ai promoției 2018”. 
 
 
Prezenta instrucțiune a fost discutată şi aprobată în şedința Consiliului de Administrație al Universității 
Transilvania din Brașov din data de 6.06.2018. 
 
Rector,       Prorector relații publice 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan    Prof. dr. med. Liliana Rogozea 
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Anexa 1 

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

 
 

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

Situație centralizatoare privind  
cadrele didactice nominalizate de studenți drept  

„cel mai apreciat profesor al promoției 2018” 
 

Nr 
crt. 

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

predat la program 

Nr cadre 
didactice 

care trebuiau 
nominalizate 

Numele, prenumele (inclusiv gradul 
didactic) al cadrelor didactice 

nominalizate, conform aprecierii 
absolvenților  

1       

 
 
 
 

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

 
 
 

Brașov, …………2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

Anexa 9  
 Nr. 42 /06.06.2018  

 

1/32  
 

 

REGULAMENT 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date 

 

CAPITOLUL  I  Scopul și domeniul de aplicare 

 

Art. 1 Scopul regulamentului 

(1) Prezentul Regulament are ca scop garantarea și protejarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal prelucrate de Universitatea Transilvania din Braşov, denumită în continuare 
UniTBv sau operator.  

(2) Prezentul Regulament are ca scop principal aplicarea şi implementarea unor reguli generale și clare care să 
respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date dar şi principiile 
generale pe care acest act normativ se bazează. 

(3) Prezentul Regulament are ca scop implementarea unei proceduri în baza căreia UniTBv să poată 
proceda atât la colectarea datelor cu caracter personal al tuturor persoanelor fizice cu care va intra în 
raporturi juridice, dar și la prelucrarea acestor date cu caracter personal, în limitele în care această 
prelucrare este absolut necesară în raport cu activitatea UniTBv și pentru derularea acelor raporturi 
juridice în care UniTBv este parte. Scopul implementării Regulamentului este acela de a proceda la 
prelucrarea datelor cu caracter personal cu deplina respectare a legislației în vigoare, fără a aduce 
atingere drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanelor fizice. 

 

Art. 2 Domeniul de aplicare al regulamentului 

(1) Prezentul Regulament se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în 
parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu 
caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un 
asemenea sistem. 

(2) Prezentul Regulament se va aplica la nivelul tuturor departamentelor şi structurilor care fac parte din 
organigrama UniTBv, indiferent că acestea colectează şi/sau efectuează operațiuni de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. Regulamentul se va aplica de la data intrării sale în vigoare tuturor 
membrilor comunității academice și tuturor persoanelor terțe cu care UniTBv are raporturi juridice în 
general, respectiv raporturi de muncă, de şcolarizare, de colaborare, de delegare sau de orice altă natură, 
pe întreaga durată a desfăşurării activității lor ce rezultă din raporturile cu UniTBv precum şi ulterior pe 
toată durata legală în care UniTBv trebuie să arhiveze prelucrările de date cu caracter personal. 
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(3) De la momentul intrării sale în vigoare, prezentul Regulament va fi adus la cunoştința tuturor departamentelor 
și structurilor UNITBV prin afişare publică pe site-ul instituției, astfel încât să fie cunoscut de toți angajații, 
colaboratorii şi persoanele care derulează orice tip de activitate ce implică răspunderea juridică a operatorului. 
Respectarea Regulamentului este obligatorie şi poate atrage răspunderea patrimonială a persoanei care nu îl 
respectă, în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL II - Termeni și principii 

 

Art. 3. Principiile care guvernează regulamentul 

(1) Principiul respectării drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanelor fizice 

Prezentul Regulament urmăreşte ca întreaga activitate de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter 
personal să se desfăşoare, indiferent de cetățenia sau de locul de reşedință al persoanelor cu 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora. Prezentul Regulament urmăreşte să 
asigure realizarea unui spațiu de libertate, securitate şi justiție cu privire la libera circulație a datelor cu 
caracter personal. 

(2) Printre principiile care au determinat adoptarea prezentului Regulament, cu titlu exemplificativ 
enunțăm respectarea următoarelor principii: respectarea vieții private şi de familie, respectarea dreptului 
la reşedință, respectarea libertății de comunicare, respectarea protecției datelor cu caracter personal, 
respectarea libertății de gândire, de conştiință şi de religie, a libertății de exprimare şi de informare, a 
libertății de a desfăşura o activitate comercială, respectarea dreptului de acces la o cale de atac eficientă 
şi la un proces echitabil. 

(3) Principiul legalității – Regulamentul îşi propune să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice. De la intrarea sa în vigoare, orice 
activitate care presupune prelucrare de date cu caracter personal va fi efectuată cu deplina respectare a 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. 

(4) Principiul echității şi al transparenței, va fi respectat prin aplicarea prezentului Regulament, astfel 
cum este definit de Regulamentul nr. 679/2016. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate 
în scopuri bine determinate, cunoscute încă de la început de către titularul lor. Prelucrarea ulterioară, a 
acestor date cu caracter personal, după finalizarea raporturilor juridice dintre persoana vizată și operator, 
se va face în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiințifică şi/sau istorică ori în 
scopuri statistice, acest tip de prelucrare inițială nefiind considerată incompatibilă cu scopul inițial pentru 
care s-a obținut acordul din partea persoanei vizate. 

(5) Prelucrarea adecvată şi limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 
prelucrate, conform principiului de reducere la minimum a datelor. Prezentul regulament îşi propune 
implementarea unei proceduri în care sunt colectate şi prelucrare numai datele care sunt necesare 
pentru derularea raporturilor juridice în care sunt parte atât operatorul cât și persoanele fizice. 

(6) Colectarea şi prelucrarea de date cu caracter personal exacte. Potrivit Regulamentului, operatorul 
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va efectua toate demersurile necesare pentru a se asigura că datele colectate şi prelucrate cu 
respectarea deplină a legii sunt exacte. În situația în care datele sunt inexacte sau au fost supuse unor 
modificări, operatorul va efectua toate demersurile necesare pentru a corecta şi pentru a actualiza datele 
cu caracter personal, în timp ce cele inexacte se vor şterge fără întârziere.  

(7) Principiul limitării stocării, permite operatorului să păstreze datele cu caracter personal pentru 
perioada în care este necesară colectarea și prelucrarea lor, în vederea îndeplinirii scopurilor în baza 
cărora au fost colectate şi/sau prelucrate. Datorită specificității activității operatorului, după ce datele cu 
caracter personal nu vor mai fi necesare derulării raporturilor juridice în temeiul cărora au fost colectate, 
ele vor fi arhivate pentru o perioadă nedeterminată având în vedere faptul că operatorul efectuează o 
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiințifică și în scopuri statistice. 

(8) Principiul integrității şi a confidențialității. Regulamentul îşi propune asigurarea securității adecvate 
a datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii sau 
distrugerii accidentale prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

(9) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va 
efectua de către operator, în baza prezentului Regulament în situația în care va fi incident unul din 
următoarele cazuri: 

a) persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice; 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 

d) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei 
persoane fizice; 

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 
rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; 

Art. 4. Definirea unor termeni 

(1) Termenii folosiți se definesc astfel cum sunt reglementați de Regulamentul nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulație a acestor date 

a) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un 
număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

b) „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

Anexa 9  
 Nr. 42 /06.06.2018  

 

4/32  
 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

c) „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 
limita prelucrarea viitoare a acestora; 

d) „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care 
constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la 
o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, 
situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în 
care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; 

e) „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, 
cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de 
natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei 
persoane fizice identificate sau identificabile; 

f) „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii 
funcționale sau geografice; 

g) „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii 
sau în dreptul intern; 

h) „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului, în baza 
unui contract încheiat în acest sens; 

i) „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate 
acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite 
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; 
prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de 
protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

j) „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul 
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu 
caracter personal; 

k)„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată 
și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o 
acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

Anexa 9  
 Nr. 42 /06.06.2018  

 

5/32  
 

l)„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în 
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 
acestea; 

m)„date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de 
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei 
persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile 
faciale sau datele dactiloscopice; 

n)„sediu principal”înseamnă: 

1.  în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația 
centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele 
de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, 
sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul 
care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; 

2. în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în 
care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana 
împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al 
persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în 
contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care 
aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament; 

o) „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către 
operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau 
persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului 
regulament; 

p) „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, 
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat 
o activitate economică; 

q) „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe 
teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu 
caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări 
terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate 
economică comună; 

r) „autoritate de supraveghere” înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. 

 

CAPITOLUL III Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
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III.1. Reguli generale 

Art.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele informaționale, se va efectua cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților fundamentale şi demnității persoanelor în cauză, inclusiv dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, dreptul la viața privată şi identitatea personală. 

Art.6.  Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:  

a) prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter 
personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiințifică nu va fi considerată incompatibilă cu 
scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor legii, inclusiv a celor care privesc 
efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum și cu respectarea garanțiilor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistică 
ori cercetarea istorică sau ştiințifică;  

c) adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior 
prelucrate;  

d) exacte şi, dacă este cazul, actualizate, în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele 
inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi 
ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;  

e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară 
realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o 
durată mai mare decât cea menționată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiințifică, se va 
face cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele 
care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.  

Art.7.  Universitatea Transilvania din Brașov,în calitate de operator are obligația să respecte prevederile 
art. 2 și să asigure îndeplinirea acestor prevederi de către persoana împuternicita. 

Art.8  Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi efectuată doar de către operatorul de date și/sau 
persoana împuternicită de către acesta, respectiv persoana angajată la operator care prin fișa postului și 
conform specificului acestuia realizează operațiuni cu date personale. 

Art.9 Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de către operator și persoanele 
împuternicite exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost colectate. 

Art.10 Datele cu caracter personal, care sunt adecvate, pertinente şi neexcesive, pot fi prelucrate doar în 
scopul aducerii la îndeplinire a unui interes legitim și orice prelucrare de date cu caracter personal, poate 
fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea 
prelucrare.  

Art.11  Înaintea exprimării consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal operatorul va 
informa persoana vizata cel puțin cu privire la: scopul prelucrării, modalitatea prelucrării, perioada de 
stocare, persoanelor cărora le pot fi furnizate aceste informații cu accesibilitate limitată, posibilitatea 
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retragerii consimțământului. 

Art.12  Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:  

a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana 
vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau 
antecontract;  

b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei 
vizate ori a unei alte persoane amenințate;  

c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului (inclusiv a 
obligațiilor care incumbă prin ordine de ministru);  

d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau 
care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul 
căruia îi sunt dezvăluite datele;  

e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului 
căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi 
libertățile fundamentale ale persoanei vizate;  

f) când prelucrarea priveşte date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;  

g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiințifică, iar datele 
rămân anonime pe toată durata prelucrării.  

Art.13  Prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate fi efectuată în oricare alte scopuri decât cel 
pentru care s-a manifestat inițial consimțământul, excepție fiind cazurile când se obține în prealabil 
consimțământul în scris, expres și neechivoc, al persoanei vizate la prelucrarea datelor pentru toate 
scopurile ce derivă din derularea activității operatorului, conform informării efectuate.  

Art. 14   La încheierea operațiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat în mod expres şi 
neechivoc consimțământul pentru o altă destinație sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter 
personal vor fi:  

a)distruse, cu excepția cazului în care există obligația legală pentru operator de a arhiva datele cu 
caracter personal, respectiv prelucrarea acestor date;  

b) transferate unui alt operator, cu condiția ca operatorul inițial să garanteze faptul că prelucrările 
ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială;  

c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 
ştiințifică.  

(2) În cazul operațiunilor de prelucrare efectuate în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) sau d) din 
regulamentul UE 679/2016, operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară 
realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiția asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a 
acestora, după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind 
păstrarea arhivelor.  
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Art.15 Persoana vizata își poate retrage în orice moment consimțământul la prelucrarea datelor 
personale, efectele producându-se de la data procesării cererii exprese de retragere a consimțământului. 
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia, dar persoana vizată va fi notificată că unul din efectele retragerii 
consimțământului va determina încetarea raportului juridic cu operatorul, inclusive exmatricularea în 
cazul studenților, fără a fi imputabil operatorului. 

 

III.1. Art.16 Reguli generale privind prelucrarea datelor 

1. Datele personale ale studenților sau angajaților universității se vor transmite atât în interiorul cât și în afara 
instituției luându-se toate măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal conform prezentului 
regulament.  

2. Dacă datele sunt solicitate de către alte instituții: autorități fiscale, bănci, RATBV, etc. prin email, 
acestea să fie transmise doar pe adresa de email a instituției respective notificate în acest scop 
operatorului şi doar de către angajatul operatorului împuternicit pentru acest transfer şi doar în scopul 
prelucrării necesare.  

În momentul în care sunt solicitate date cu caracter personal persoana împuternicită cu acest transfer 
este obligată să verifice faptul că cel ce solicită are dreptul de a primi acele informații. 

3. Biroul IT va elabora un set de reguli privind asigurarea integrității datelor în uz, în tranzit și în staționare 
și va monitoriza aplicarea acestora pe echipamentele IT din universitate care conțin date cu caracter 
personal, echipamente folosite, în orice regim juridic, pentru derularea activităților instituției. 

Membrii comunității academice din universitate au obligația implementării măsurilor stabilite de biroul IT. 

 

III.2. Reguli speciale 

Art.17    

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, 
religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenența sindicală, precum și a datelor cu caracter 
personal privind starea de sănătate sau viața sexuală este interzisă.  

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:  

a) când persoana vizată şi-a dat în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o astfel de 
prelucrare;  

b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligațiilor sau drepturilor specifice ale 
operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege; o eventuală 
dezvăluire către un terț a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligație legală a 
operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimțit expres la această dezvăluire;  

c) când prelucrarea este necesară pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei vizate 
ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da 
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consimțământul;  

d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităților sale legitime de către o fundație, asociație sau de 
către orice altă organizație cu scop nelucrativ și cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiția 
ca persoana vizată să fie membră a acestei organizații sau să întrețină cu aceasta, în mod regulat, relații 
care privesc specificul activității organizației şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terți fără 
consimțământul persoanei vizate;  

e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;  

f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;  

g) când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor 
medicale, cu condiția ca prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea 
unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane 
supuse unei obligații echivalente în ceea ce priveşte secretul;  

h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, cu condiția 
ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate și a celorlalte garanții 
prevăzute de prezenta lege.  

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților 
publice de a respecta şi de a ocroti viața intimă, familială şi privată.  

Art.18  Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de 
identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:  

a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimțământul;  

b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală.  

Art.19  - (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție 
de identificare de aplicabilitate generală nu se aplică în privința prelucrării datelor privind starea de 
sănătate în următoarele cazuri:  

a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecția sănătății publice;  

b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii 
unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru 
înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.  

(2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către, ori sub 
supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în 
care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimțământul atât timp cât acest 
consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru 
prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea 
producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.  

(3) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin 
excepție, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite 
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scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.  

Art.20. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracțiuni de către persoana 
vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale, 
aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în 
limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în condițiile stabilite de legile speciale care 
reglementează aceste materii. 

 

CAPITOLUL IV Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Art. 21 Dreptul persoanei vizate la informare 

(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, UNITBV în 
calitate de operator este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu 
excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective: 

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului legal; 

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; 

c) scopul în care sunt prelucrate datele şi temeiul juridic al prelucrării; 

d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul prevederilor art.6 alin.1 lit.f) Regulament UE 679/2016, 
interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;  

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea 
tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor 
prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra 
datelor şi de opoziție, precum şi condițiile în care pot fi exercitate; 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziții ale autorităților, ținând seama de 
specificul prelucrării. 

(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în 
momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu 
până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu 
excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective: 

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai 
datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de 
acces, de intervenție asupra datelor şi de opoziție, precum şi condițiile în care pot fi exercitate; 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziții ale autorităților, ținând seama de 
specificul prelucrării. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri 
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jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare. 

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de 
cercetare istorică sau ştiințifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se 
dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi 
lezat, precum şi în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege. 

Art.22 Dreptul persoanei vizate la informare în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost 
obținute de la persoana vizată 

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, UNITBV în 
calitate de operator este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu 
excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective: 

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului legal; 

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; 

c) scopul în care sunt prelucrate datele şi temeiul juridic al prelucrării; 

d) categoriile de date cu caracter personal vizate a fi prelucrate 

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 

f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera datele către un destinatar dintr-o țară terță sau 
organizație internațională şi existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, 
în cazul transferurilor menționate la art.46 sau art.47, respectiv art.49 alin.1 paragraf II Regulament UE 
679/2016, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obține o 
copie, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție; 

(2) Pe lângă informațiile menționate la aliniatul (1), operatorul este obligat ca, în momentul prelucrării 
datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul 
primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în 
care persoana vizată posedă deja informațiile respective, în scopul asigurării unei prelucrări echitabile şi 
transparente: 

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, sau dacă nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a se stabili o astfel de perioadă; 

b) în cazul în care prelucrarea se face conform art.6 alin.1 lit.(f) Regulament UE 679/2016, interesele 
legitime urmărite de operator sau de o parte terță; 

c) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare 
la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării 
şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; 

d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) 
litera (a) Regulament UE 679/2016, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, 
fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

e) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
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f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse 
disponibile public; 

g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 
alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată 
şi privind importanța şi consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată; 

(3) Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele(1) şi (2):  

a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, 
ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;  

b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel 
târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau  

c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la 
data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.  

(4) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt 
scop decât cel pentru care acestea au fost obținute pe bază de consimțământ, operatorul furnizează 
persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv şi 
orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).  

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:  

a) persoana vizată deține deja informațiile;  

b) furnizarea acestor informații se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în 
special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiințifică sau 
istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor şi a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul 
(1) Regulament UE 679/2016, sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării 
respective. In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile şi 
interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;  

c) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern 
sub incidența căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime 
ale persoanei vizate; sau  

d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații 
statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei 
obligații legale de a păstra secretul.  

Art.23 . Dreptul de acces al persoanei vizate 

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu 
date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele 
informații:  

a) scopurile prelucrării;  
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b) categoriile de date cu caracter personal vizate;  

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să 
le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;  

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter 
personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;  

e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori 
restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a 
se opune prelucrării;  

f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;  

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații 
disponibile privind sursa acestora;  

h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 
alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată 
şi privind importanța şi consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.  

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transfera date către o țară terță sau o organizație 
internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul 
articolului 46 referitoare la transfer.  

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal 

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație 
internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul 
articolului 46 Regulament UE 679/2016 referitoare la transfer.  

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice 
alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile 
administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic 
utilizat în mod curent.  

(4) Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi 

libertăților altora. 

 

Art.24 Dreptul de a cere rectificarea datelor 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu 
caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate 
datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.  
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Art.25 Dreptul la ştergerea datelor din evidentele operatorului 

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal 
care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a şterge datele cu caracter 
personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:  

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate;  

b) persoana vizată îşi retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera  

(a) Regulament UE, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;  

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 28 alineatul (1) prezentul Regulament şi nu 
există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune 
prelucrării în temeiul articolului 28 alineatul (2) prezentul Regulament;  

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;  

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății 
informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) Regulament UE 679/2016.  

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul 
alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă şi de costul 
implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează 
datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror 
linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:  

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;  

b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public 
sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;  

c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) Regulament UE 679/2016;  

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiințifică sau istorică ori în scopuri 
statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) Regulament UE 679/2016, în măsura în care 
dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav 
realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau  

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

Art.26 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor 
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(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în 
care se aplică unul din următoarele cazuri:  

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice 
exactitatea datelor;  

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând 
în schimb restricționarea utilizării lor;  

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i 
le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau  

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) prezentul Regulament, 
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra 
celor ale persoanei vizate.  

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter 
personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte 
persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.  

(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de 
către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.  

(4) Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice 
rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în 
conformitate cu articolul 24, articolul 25 alineatul (1) şi articolul 26 alineatul 1 prezentul Regulament, cu 
excepția cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 
Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită 
acest lucru.  

Art.27 Dreptul la portabilitatea datelor 

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a 
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are 
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost 
furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:  

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al  

articolului 9 alineatul (2) litera (a) Regulament UE 679/2016 sau pe un contract în temeiul articolului 6 
alineatul (1) litera (b) Regulament UE 679/2018; şi  

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.  

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are 
dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  

(3) Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 25 
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prezentul Regulament. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru  

îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care 
este învestit operatorul.  

Art.28 Dreptul la opoziție 

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune,din motive legate de situația particulară în 
care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) 
Regulament UE 679/2016 a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe 
baza respectivelor dispoziții. 

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care  

prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana 
vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal 
care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.  

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter 
personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.  

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) şi (2) 
este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte 
informații.  

(5) În contextual utilizării serviciilor societății informaționale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana 
vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează 

specificații tehnice.  

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiințifică sau 
istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) Regulament UE 679/2016, 
persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor 
cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.  

Art.29 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri  

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în 
mod similar într-o măsură semnificativă.  

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:  

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de 
date;  
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b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de 
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau  

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.  

(3) În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel 
puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de 
vedere şi de a contesta decizia.  

(4) Deciziile menționate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal 
menționate la articolul 9 alineatul (1) Regulament UE 679/2016 , cu excepția cazului în care se aplică 
articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale persoanei vizate. 

 

CAPITOLUL V Măsuri de asigurare a confidențialității și securității prelucrării datelor cu caracter 
personal 

 

Art.30 (1) Pentru a obține acces la date cu caracter personal, utilizatorii operatorului (angajații desemnați 
pentru colectarea şi/sau prelucrarea datelor cu caracter personal, şi angajații care prin fişa postului au 
sarcini de serviciu privind prelucrarea de date cu caracter personal) trebuie să se autentifice în sistemele 
informatice ale Universității. Autentificarea în cadrul sistemelor informatice ale Universității se face prin 
introducerea credențialelor de autentificare unice și netransmisibile dobândite în urma procesului de 
înrolare și management al identității electronice, guvernat de politicile de securitate în vigoare. 

(2) Operatorul asigură în scopul garantării securității prelucrării că fiecare utilizator are propriul său cod 
de identificare (nume de utilizator). Niciodată nu este alocat acelaşi cod de identificare mai multor 
utilizatori și acesta nu poate fi partajat de către mai multe persoane. 

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator)sunt dezactivate şi distruse după un control prealabil la 
terminarea studiilor, în cazul studenților, respectiv la încetarea raporturilor cu UNITBV 

(3) Orice utilizator care primeşte un cod de identificare și un mijloc de autentificare este obligat prin fişa 
postului să păstreze confidențialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în fața operatorului.  

 

V.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale studenților 

 

Art.31 (1) Universitatea prelucrează următoarele date ale studenților înmatriculați la UniTBv, indiferent 
de ciclul și/sau programul de studii, inclusiv datele studenților care studiază pe baza de mobilități 
temporare: 

A) Nume și prenume 
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B) Date de contact: B1):adresă domiciliu, B2)CNP, B3) cont e-mail și/sau telefon 

C) Situații medicale speciale (boli, dizabilități) 

D) Situații sociale (orfani, aflați în plasament familial, de la casele de copii) 

E) Date privind apartenența la un cult religios 

F) Fotografii 

G) Rezultate școlare (note, situații speciale: reînmatriculat, reluare de studii, prelungire de 
școlaritate, transferuri etc.)  

H) Venituri pe membru de familie 

(2.1) Scopul prelucrării datelor: 

• liste admitere 

• Burse 

• Tabere 

• pentru următoarele situații: clasament absolvenți (se scrie pe suplimentul la diplomă), clasament 
în vederea ocupării locurilor bugetate semestriale sau anuale, exmatriculări. 

• mobilități temporare interne și externe 

• cazări 

• premieri 

• practică 

• case de copii 

• diferite proiecte europene 

• burse private acordate studenților 

(2.2) Datele personale menționate la alineatul (1) lit.A) și B) colectate și prelucrate sunt regăsite și în baza 
de date AGSIS, RMU, registrele matricole,respectiv  datele menționate la alineatul (1) lit.A) și B3) pentru 
evidențele cadrelor didactice(agende), și datele menționate la alineatul (1) lit.A)  pentru site-ul fiecărei 
facultăți din cadrul Universității.  

(3) Prelucrarea datelor menționate la aliniatul 1 se face prioritar la nivelul facultăților, prelucrarea fiind 
coordonată de către secretarul(a) șef(ă) a facultății, iar la nivelul universității se continuă prelucrarea la 
nivelul instituției în funcție de scopul menționat la alineatul 2 din prezentul articol, la nivel instituțional 
prelucrarea fiind coordonată de către angajatul care prin fișa postului sau sarcinile de serviciu (inclusiv 
atribuții delegate prin regulamente sau de către conducerea UniTBv)  

(4) Studenții își dau acordul pentru prelucrarea datelor de către UNITBV menționate la alineatul (1) în 
momentul înmatriculării prin semnarea contractului de școlarizare, fiind date necesare derulării 
raportului de școlarizare. Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor personale atrage 
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exmatricularea studentului, de la data înregistrării unei astfel de cereri sau în urma exercitării dreptului la 
ștergerea datelor conform articolului 25 din prezentul Regulament, prelucrările operate până la acel  
moment nefiind afectate. 

 

V.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale personalului didactic 

 

Art.32 (1) Universitatea, în acord cu obiectul de activitate și în calitate de angajator,  prelucrează 
următoarele date cu caracter personal ale personalului universității 

(A) Nume și prenume 

(B) Date de contact : adresă domiciliu, CNP, e-mail, telefon  

(C) Situații medicale speciale (boli, dizabilități) 

(D) Situații familiale (date personale copii și/sau șoț/soție)  

(E) Apartenență la un cult religios 

(F) Fotografii 

(2) Datele de contact ale personalului universității, fiind totodată date cu caracter personal, nu trebuie 
disipate studenților sau terțelor persoane fără acordul expres al acestora cu excepția cazului în care 
comunicarea datelor personale este prevăzută prin dispoziții legale și/sau regulamentar-administrative.  

(3) Personalul didactic își dă acordul pentru prelucrarea datelor de către UniTBv menționate la alineatul 
(1) în momentul angajării, inclusiv din faza de selecție în vederea angajării, prin semnarea contractului 
individual de muncă și a fișei postului, fiind date necesare derulării raportului de muncă. Retragerea 
consimțământului privind prelucrarea datelor personale atrage încetarea raportului de muncă și rezilierea 
contractului individual de muncă, de la data înregistrării unei astfel de cereri sau în urma exercitării 
dreptului la ștergere a datelor conform articolului 25 din prezentul Regulament, prelucrările operate până 
la acel  moment nefiind afectate. 

(4) Prelucrarea datelor personale ale personalului didactic se realizează prioritar la nivelul universității 
prin Serviciul de Resurse Uman , prelucrarea fiind coordonată de către șef Serviciu cu sarcini speciale și în 
regim de confidențialitate și de către restul angajaților din cadrul serviciului de specialitate, sau de către 
structuri nominalizate prin Hotărâri ale consiliului de administrație. 

La nivelul facultăților colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este coordonată de către 
decan și/sau director de departament și secretar șef facultate. 

 

 

CAPITOLUL VI Organizarea și funcționarea Biroului de Protecția Datelor din cadrul Universității 

Art.33 (1) Biroul de Protecția Datelor este structură suport care asigură coordonarea şi implementarea 
politicilor Universității privind securitatea datelor cu caracter personal prelucrate la nivelul universității. 
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(2) Biroul de Protecția Datelor face parte din structura Prorectoratului cu Relațiile Publice şi îşi 
desfăşoară activitatea conform legislației în vigoare. 

(3) Activitățile din cadrul Biroului de Protecția Datelor sunt monitorizate şi coordonate de un şef Birou 
având funcția de DPO (Data Protection Officer conform Regulamentului UE 679/2016) şi care este post 
didactic-auxiliar cu atribuții de conducere şi cu sarcini şi responsabilități specifice în domeniul prelucrării 
şi protecției datelor cu caracter personal gestionate la nivelul Universității. 

(4) Activitățile derulate de DPO sunt susținute logistic, consultativ şi la nivel de reglementare a politicii 
instituționale în domeniu de către Comisia privind implementarea politicilor de protecția datelor 
personale, comisie numită prin decizie de rector la propunerea şi aprobarea Consiliului de Administrație. 
Comisia este condusă de un coordonator, cadru didactic titular în universitate, numit de Consiliul de 
Administrație. Mandatul Comisiei este valabil pe durata mandatului organelor de conducere, mandatul 
începând cu data aprobării Comisiei de către Consiliul de Administrație nou investit, respectiv până la 
data numirii Comisiei de către noul Consiliu de Administrație investit. Pe durata primului mandat care 
începe în cursul lunii mai 2018 (data legală a intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016 fiind 25 
mai 2018) Comisia privind implementarea politicilor de protecția datelor personale se identifică cu 
Comisia privind implementarea regulamentului de protecția datelor personale. 

Art.34 (1) Biroul de Protecția Datelor are ca obiectiv principal implementarea măsurilor şi politicilor 
instituționale privind protecția datelor cu caracter personal în prelucrările instituției. 

(2) Şeful Biroului având şi funcția de DPO (Data Protection Officer) are următoarele sarcini şi 
responsabilități, conform fişei postului : 

a) asigură desfăşurarea în condiții optime a activităților din cadrul Biroului de Protecția Datelor 

b) răspunde de implementarea corectă, transparentă şi echitabilă a prevederilor legislației privind 
protecția datelor cu caracter şi cu privire la asigurarea măsurilor de securitate privind prelucrările, 
transferul şi arhivarea datelor cu caracter personal la nivelul instituției. 

c) răspunde de verificarea la nivelul tuturor structurilor şi serviciilor universității a măsurilor de securitate 
privind protecția prelucrării datelor cu caracter personal şi de derularea operațiunilor de prelucrare a 
datelor cu caracter personal la nivelul facultăților și/sau universității cu respectarea măsurilor tehnice de 
securitate precum şi a dispozițiilor legale în domeniu 

d) asigură împreună cu Comisia privind implementarea politicilor de protecția datelor personale 
adaptarea tuturor prevederilor interne care au incidentă în domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal precum şi adoptarea tuturor instrumentelor necesare, inclusiv a documentelor interne, pentru 
asigurarea colectării, prelucrării şi arhivării datelor cu caracter personal 

e) asigură periodic, împreună cu Comisiei privind implementarea politicilor de protecția datelor personale, 
cartografierea privind datele cu caracter personal la nivelul instituției 

f) avizează obligatoriu răspunsurile şi/sau răspunde solicitărilor terțelor persoane privind comunicarea cu 
datelor lor cu caracter personal ale membrilor comunității academic. În acest sens, toate structurile 
şi/sau serviciile la nivelul cărora sunt înregistrate/comunicate solicitări de comunicare a datelor cu 
caracter personal se vor adresa obligatoriu DPO-ului în legătură cu solicitarea înregistrată şi vor colabora 
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cu acesta în formularea eventualului răspuns. 

g) instruieşte periodic şi ori de câte ori apar modificări legislative privind regimul datelor cu caracter 
personal, pe angajații instituției care au în fişa postului respectiv ca sarcini de serviciu operațiuni de 
colectare, prelucrare, transfer şi arhivare de date cu caracter personal 

h) răspunde în fața autorităților cu atribuții în supravegherea prelucrărilor datelor cu caracter personal 
referitor la orice sesizare formulată referitor la activitatea Universității şi întocmeşte rapoartele şi/sau 
corespondenta prevăzută de legislația privind protecția datelor cu caracter personal 

Art.35 Structura organizațională a Biroului de Protecția Datelor (numărul şi atribuțiile posturilor) 
răspunde strategiei şi nevoilor universității, fiind stabilită conform reglementărilor interne şi legislației în 
vigoare. 

Art.36 Angajații Universității care prin fişa postului, respectiv prin sarcinile de serviciu primite au de 
îndeplinit operațiuni de prelucrare (incluzând transfer şi arhivare) de date cu caracter personal au 
totodată obligația respectării şi asigurării confidențialității datelor şi operațiunilor cu aceste date, 
răspunderea lor juridică fiind angajată în cazurile în care Universitatea este trasă la răspundere pentru 
încălcarea drepturilor persoanelor cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal. 

 

CAPITOLUL VII Anonimizarea şi Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal din 
universitate 

 

Art.37 Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: 

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare este nelegală, în special a 
datelor incomplete sau inexacte sau, după caz, 

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii (date anonime = 
date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană 
identificată sau identificabilă); în cazurile în care operațiunea de anonimizare este imposibilă va fi 
notificată persoana asupra motivelor pentru care nu este posibilă transformarea în date anonime  

Art.38. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în 
formă scrisă, datată şi semnată.  

Art.39. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate conform cererii persoanei vizate în termen de 
30 de zile de la data primirii cererii.  

Art.40. Fiecare caz de solicitare a accesului la datele cu caracter personal cuprinse în dosarele personale 
ale persoanei vizate, formulată de un alt subiect decât persoana vizată, trebuie formulată în scris, 
semnată, datată și analizată în detaliu de către operator prin şeful Biroului de Protecție a Datelor pentru 
identificarea: 
a) scopului pentru care se cere punerea la dispoziție a acestor date și dacă acest scop este sau nu în 

legătură cu scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal; 
b) volumului și categoriilor datelor cu caracter personal la care se solicită accesul; 
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c) condițiilor în care vor fi păstrate datele cu caracter personal și termenelor pentru care sunt necesare 
aceste date; 

d) cadrului normativ care întemeiază cererea de acces a solicitantului la aceste date; 
e) existenta consimțământului subiectului de date cu caracter personal pentru transmiterea informației 

cuprinse în dosarul personal al acestuia; 
f) existența unui temei legal care permite acordarea accesului sau punerea la dispoziția terților a informației 

care conține date cu caracter personal în absența consimțământului persoanei vizate. 
Art. 41. Informațiile cu privire la datele personale ale persoanei vizate se vor furniza persoanei interesate 
în scris și într-un termen de maxim 30 de zile, în condițiile stabilite de legislația în vigoare. 
Art. 42. În cazul în care apare necesitatea transferului transfrontalier a anumitor date cu caracter 
personal privind persoanele cu care Universitatea are sau a avut raporturi juridice contractuale sau 
raporturi care au la bază consimțământul persoanei privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, 
serviciul/structura/angajatul care trebuie să transfere în numele şi pe seama UniTBv datele cu caracter 
personal se va adresa şefului Biroului de Protecția Datelor pentru ca împreună să fie analizate şi stabilite 
natura datelor cu caracter personal, scopul prelucrării şi statul în care se transferă datele (statul de 
destinație) precum şi garanțiile privind protecția datelor cu caracter personal supuse transferului. 

 

 

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 43 Prezentul Regulament completează prevederile regulamentare interne şi instrucțiunile/ 
procedurile în care sunt reglementate şi/sau descrise operațiuni şi/sau acțiuni privind date cu caracter 
personal desfăşurate în scopul şi potrivit activităților instituției. 

Art.44. După adoptarea şi implementarea Regulamentului, în termen de maxim 6 (şase) luni, Biroul de 
Protecția Datelor va asigura împreună cu comisiile de specialitate ale Senatului şi cu Departamentul de 
Asigurare a Calității adaptarea tuturor formularelor şi documentelor, respectiv instrucțiunilor care au ca 
obiect operațiuni cu date cu caracter personal. 

Art.45. După adoptarea şi implementarea Regulamentului, în termen de maxim 6 (şase) luni, Biroul de IT 
va elabora setul de instrucțiuni care au ca obiect operațiuni cu date cu caracter personal menționate la 
art. 16. 

Art.45. Politica instituțională privind informațiile care sunt postate public pe site-ul instituției, respectiv 
al facultăților este implementată în condițiile respectării legislației privind regimul datelor cu caracter 
personal de către responsabilii la nivelul facultăților cu site-ul facultăților, respectiv de către Biroul de 
Comunicare. 
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ANEXA 1  

Cerințe minime privind prelucrările de date cu caracter personal 

 

Prezenta anexă conține cerințe minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal şi 
trebuie să stea la baza adoptării şi implementării de către operatorul UniTBv a măsurilor tehnice și 
organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității şi integrității datelor cu caracter personal în 
deplină concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016, în vigoare de la data de 25 
mai 2018. 

Cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal acoperă următoarele 
aspecte:  

1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului  

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei 
împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter 
personal. 

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. 
Identificarea se poate face prin mai multe metode, cum ar fi: introducerea codului de identificare de la 
tastatură (un şir de caractere), folosirea unei cartele cu cod de bare, folosirea unei cartele inteligente 
(smart card) sau a unei cartele magnetice.  

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată mai mulți utilizatori nu trebuie să aibă 
acelaşi cod de identificare.  

Codurile de identificare (sau conturile de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată (de exemplu 
pentru o perioadă de minim un an) trebuie dezactivate şi distruse după un control prealabil intern al 
operatorului. Perioada după care codurile trebuie dezactivate şi distruse se stabileşte de operator 
împreună cu membrii departamentului IT. 

Orice cont de utilizator este însoțit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi făcută prin 
introducerea unei parole. 

Parolele sunt şiruri de caractere. Cu cât şirul de caractere este mai lung, cu atât parola este mai greu de 
aflat. La introducerea parolelor acestea nu trebuie să fie afişate în clar pe monitor. Parolele trebuie 
schimbate periodic în funcție de politicile de securitate ale entității (operator sau persoană împuternicită) 
și trebuie să conțină o combinație între caractere mari și mici, numere și semen de punctuație, pentru a fi 
mai greu de aflat/depistat. Schimbarea periodică a parolelor este recomandată la un interval care se va 
stabili de către operator cu departamentul IT. 

Operatorul trebuie să solicite realizarea unui sistem informațional care să refuze automat accesul unui 
utilizator după 5 introduceri greşite ale parolei. Deblocarea accesului la contul blocat se poate face numai 
de către departamentul IT în urma identificării utilizatorului prin orice mijloace necesare, care să conducă 
la concluzia că persoana care face solicitarea este identică cu persoana care este utilizator, în sensul 
prezentului Regulament și a prezentei anexe. 



 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE 

Anexa 9  
 Nr. 42 /06.06.2018  

 

24/32  
 

Orice utilizator care primeşte un cod de identificare și un mijloc de autentificare trebuie să păstreze 
confidențialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în fața operatorului.  

Departamentul IT va stabili o procedură proprie de administrare şi gestionare a conturilor de utilizator, 
procedura în cazul blocării unui cont ca urmarea faptului că s-a introdus de 5 ori un cod de identificare și 
o parolă greşite, ş.a.. 

Operatorul autorizează din cadrul Departamentului IT numai anumiți utilizatori pentru a revoca sau a 
suspenda un cod de identificare și autentificare, în situații precum: utilizatorul acestora şi-a dat demisia 
ori a fost concediat, şi-a încheiat contractul, şi-a schimbat numele, a fost transferat la alt serviciu şi noile 
sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta 
o perioadă îndelungată stabilită de entitate ş.a. 

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face după ce în 
prealabil utilizatorul a semnat o declarație conform căreia a luat act de prevederile prezentului 
regulament, de drepturile și obligațiile pe care le are având în vedere că şi consultarea bazelor de date cu 
caracter persona presupune o prelucrare în sensul legii. 

2. Tipul de acces  

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
lor de serviciu. Pentru aceasta operatorul trebuie să stabilească tipurile de acces după funcționalitate 
(cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare, consultare etc.) şi după acțiuni aplicate asupra 
datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ştergere), precum și procedurile privind aceste tipuri 
de acces.  

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu 
caracter personal. Operatorul va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal după ce 
acestea au fost transformate în date anonime.  

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru 
rezolvarea unor cazuri excepționale.  

Pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se vor folosi date 
anonime. Angajații care predau cursurile de pregătire vor folosi date cu caracter personal pe parcursul 
propriei lor pregătiri.  

Operatorul va stabili modalitățile stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. Autorizarea 
pentru această prelucrare de date cu caracter personal trebuie limitată la câțiva utilizatori din cadrul 
Departamentului IT. 

3. Colectarea datelor  

Colectarea datelor cu caracter personal se va efectua începând cu 25 mai 2018 numai dacă persoana 
vizată şi-a dat consimțământul în scris, astfel cum prevede art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016. 
Colectarea datelor cu caracter personal se va efectua de toți utilizatorii care au atribuții de serviciu în 
acest sens, care fac parte din comisii legal înființate la nivelul operatorului, numai după ce prezentul 
Regulament a fost adus la cunoştința lor. 
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Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori care au atribuții 
specifice în acest sens, şi numai în cazul în care datele inițial colectate sunt inexacte sau au suferit 
modificări de la data colectării lor şi până la data la care se efectuează corectarea/ modificarea lor. 

Operatorul va lua măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, data 
şi ora modificării.  

4. Execuția copiilor de siguranță 

Operatorul va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu 
caracter personal, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care 
execută aceste copii de siguranță vor fi numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță 
se vor stoca în alte camere, în fişete metalice cu sigiliu aplicat, şi, dacă este posibil, chiar în camere din 
altă clădire.  

Operatorul va lua măsuri ca accesul la copiile de siguranță să fie monitorizat.  

5. Computerele și terminalele de acces 

Computerele şi alte terminale de acces vor fi instalate în încăperi cu acces restricționat. Dacă nu pot fi 
asigurate aceste condiții, computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia sau se vor lua măsuri ca 
accesul la computere să se facă cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.  

Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acționează o perioadă dată, stabilită de 
operator, sesiunea de lucru trebuie închisă automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcție de 
operațiile care trebuie executate.  

Terminalele de acces folosite în relația cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi 
poziționate astfel încât să nu poată fi văzute de public și după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în 
care nu se acționează asupra lor, acestea trebuie ascunse.  

6. Fişierele de acces 

Operatorul este obligat să ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie 
înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru 
prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator. Informațiile înregistrate în fişierul 
de acces sau în registru vor fi:  

- codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);  

- numele fişierului accesat (fişei);  

- numărul înregistrărilor efectuate;  

- tipul de acces;  

- codul operației executate sau programul folosit;  

- data accesului (an, lună, zi);  

- timpul (ora, minutul, secunda).  

Pentru prelucrările automate aceste informații vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere 
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separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.  

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puțin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul 
unor investigații. Dacă investigațiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atât timp cât se va 
considera necesar.  

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana 
împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea 
aplicării unor sancțiuni sau a sesizării organelor competente.  

7. Sistemele de telecomunicații 

Operatorul este obligat să facă periodic controlul autentificărilor și tipurilor de acces pentru detectarea 
unor disfuncționalități în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații.  

Operatorii sunt obligați să conceapă sistemul de telecomunicații astfel încât datele cu caracter personal 
să nu poată fi interceptate sau transmise de oriunde. Dacă sistemul de telecomunicații nu poate fi astfel 
securizat, operatorul este obligat să impună folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu 
caracter personal.  

Prin sistemele de telecomunicații se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare. 

8. Instruirea personalului 

După aprobarea prezentului Regulament, şi după ce acesta va fi implementat, operatorul va trebui să 
asigure transmiterea acestuia la nivel instituțional, pentru ca toti utilizatorii să aibă cunoştință despre 
conținutul acestuia. De asemenea, operatorul va înştiința utilizatorii despre prevederile Regulamentului 
nr. 679/2016, despre obligațiile care le revin tuturor utilizatorilor în respectarea acestor prevederi legale. 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal și care vor efectua activități de prelucrare a acestor 
date vor fi instruiți de către operator asupra confidențialității acestora şi vor fi avertizați prin mesaje care 
vor apărea pe monitoare în timpul activității. Utilizatorii sunt obligați să îşi închidă sesiunea de lucru 
atunci când părăsesc locul de muncă.  

9. Folosirea computerelor 

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor 
informatici) operatorul va lua măsuri care vor consta în:  

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau 
dubioase;  

b) informarea utilizatorilor în privința pericolului privind viruşii informatici;  

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice;  

d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei "Print screen", atunci când sunt afişate pe monitor date cu 
caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora; 

e) folosirea calculatoarelor și a adreselor de email institutionale numai pentru realizarea sarcinilor de 
serviciu. 
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10. Imprimarea datelor  

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați pentru 
această operațiune de către operator și numai atunci când acest lucru este absolute necesar. Operatorul 
va stabili împreună cu fiecare departament în parte proceduri interne specifice privind folosirea şi 
distrugerea acestor materiale. 

Fiecare entitate îşi va aproba propriul sistem de securitate, ținând seama de aceste cerințe minime de 
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar în funcție de importanța datelor cu caracter 
personal prelucrate, îşi va impune măsuri de securitate suplimentare. 
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ANEXA 2  

Conținut minimal obligatoriu al declarației-consimțământ prelucrare date cu caracter personal: 

 
Declarație-consimțământ  

pentru prelucrarea date cu caracter personal 
 

 a) studenți 

 

Subsemnatul .....................................................având CNP: .............................................., îmi 
exprim consimțământul expres și neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și 
utilizării datelor mele personale. 

Declar că am fost informat cu privire la dispozițiile Directivei CE/95/46 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor 
date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum şi 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004, date referitoare la: 
identitatea operatorului, datele prelucrate, scopul în care se face prelucrarea, caracterul 
obligatoriu/facultativ (după caz) al furnizării datelor personale, destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor, existența dreptului la acces, de intervenție asupra datelor şi de opoziție, precum și condițiile în 
care pot exercita aceste drepturi și consecințele refuzului de a le furniza. 

Astfel, în mod liber și în cunoștință de cauză, îmi exprim consimțământul expres și neechivoc, 
explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor mele personale în vederea: 
_____________________________________. 

Am luat la cunoștință de faptul că datele mele personale prelucrate vor fi păstrate în arhiva 
Universității pe toata durata raporturilor contractuale cu Universitatea, precum și ulterior, pe perioada 
necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiția asigurării unor măsuri corespunzătoare de 
protejare a acestora, după care se va proceda la distrugerea lor,dacă nu sunt aplicabile prevederile legale 
privind păstrarea arhivelor.  

 

 

 

Data:Semnatura: 
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Declarație—consimțământ 
pentru prelucrarea date cu caracter personal 

 

 

b) personal didactic 

 

 

 

Subsemnatul ................................................ avand CNP: ............................................., în calitate 
de angajat al Universității Transilvania în baza__________________îmi exprim 
consimțământul expres și neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării 
datelor mele personale. 

Declar că am fost informat cu privire la dispozițiile Directivei CE/95/46 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor 
date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum şi 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004, date referitoare la: 
identitatea operatorului, datele prelucrate, scopul în care se face prelucrarea, caracterul 
obligatoriu/facultativ (după caz) al furnizării datelor personale, destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor, existența dreptului la acces, de intervenție asupra datelor şi de opoziție, precum și condițiile în 
care pot exercita aceste drepturi și consecințele refuzului de a le furniza. 

Astfel, în mod liber și în cunoștință de cauză, îmi exprim consimțământul expres și neechivoc, 
explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor mele personale în vederea: 
_____________________________________. 

Am luat la cunoștință de faptul că datele mele personale prelucrate vor fi păstrate în arhiva 
Universității pe toata durata raporturilor contractuale cu Universitatea, precum și ulterior, pe perioada 
necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiția asigurării unor măsuri corespunzătoare de 
protejare a acestora, după care se va proceda la distrugerea lor,dacă nu sunt aplicabile prevederile legale 
privind păstrarea arhivelor.  

 

Data:    Semnatura: 
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 ANEXA 3  

Conținut minimal obligatoriu al informării privind prelucrare date cu caracter personal 

 

Universitatea TRANSILVANIA BRAŞOV, cu sediul în municipiul Brasov, bd. Eroilor nr. 5, județul Braşov, în 
calitate de operator, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul și cu stricta respectare a 
prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Conform cerințelor Regulamentului mai sus menționat, simpla colectare a datelor cu caracter personal 
presupune o prelucrare, motiv pentru care suntem obligați să obținem în prealabil, în scris, acordul dvs. 
cu privire la aceste operațiuni. Vă informăm că, având în vedere raportul contractual care urmează să fie 
încheiat între operator, pe de o parte și dvs., pe de altă parte, refuzul dvs. de a vă da consimțământul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va conduce la imposibilitatea de încheiere a acestui 
raport contractual în temeiul art. 6 şi 7 din Regulament. 

Având în vedere că fără acest acord de prelucrare date cu caracter personal operatorul nu va putea 
încheia cu dvs. niciun contract, semnarea prezentei informări constituie acord prealabil, scris, în vederea 
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal conform celor de mai jos. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare şi vor fi prelucrate pentru atingerea 
următoarelor obiective:  

A) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație şi cultură, în sensul inițierii şi 
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și UniTBv;  

B) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu studenții/masteranzii/doctoranzii, prin intermediul 
poştei electronice, pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare derulării 
raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și UniTBv.  

C) în vederea arhivării datelor dvs. și al păstrării diplomelor și a tuturor adeverințelor şi acreditărilor pe 
care le veți obține în urma derulării raporturilor contractuale cu UniTBv. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai acelor 
utilizatori din cadrul UNITBV care au obligația de prelucrare date cu caracter personal dar şi obligația 
corelativă de confidențialitate a acestora. Pentru orice cereri cu privire la aplicarea regulamentului, 
retragerea consimțământului, accesul la aceste date cu caracter personal, puteți adresa o cerere în acest 
sens secretariatului general al UniTBv care va redirecționa cererea dvs responsabilului cu protecția 
datelor, astfel încât să primiți un răspuns prompt în cel mai scurt timp posibil. 

În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul să va retrageți oricând acest 
consimțământ acordat prin semnarea prezentei informări, printr-o simplă cerere scrisă adresată 
UniTBv în acest sens. Vă comunicăm însă că retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs 
cu caracter personal poate conduce la denunțarea unilaterală a raporturilor contractuale care vor fi în 
vigoare la acel moment, dacă din motive reale și obiective acestea nu mai pot fi derulate ca urmare a 
retragerii consimțământului. 
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În temeiul art. 13 din acelaşi Regulament, aveți dreptul de a obține următoarele informații cu privire la 
datele colectate de UniTBv, aveți dreptul la acces la aceste date, la rectificarea şi chiar la restricționarea 
prelucrării lor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 
solicitați ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de 
către UniTBv este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, 
datată și semnată către Secretariatul General al UniTBv, care va înainta solicitarea dumneavoastră 
conducerii şi responsabilului cu protecția datelor.  

 

De asemenea, împotriva modului în care UNITBV efectuează operațiunea de colectare şi prelucrare date 
cu caracter personal aveți dreptul de a depună plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa 
justiției. 

 

 

Subsemnatul _______________________, domiciliat în _____________________, 

Identificat prin _______________________ declar ca am fost informat cu privire la acordarea 
consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, că am înțeles și că mi-a fost explicat 
în termeni uzuali, scopul prelucrării viitoare a datelor mele cu caracter personal, și că sunt de acord 
prin semnarea prezentei informări cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 
operatorul UNITBV. 

 

(semnătura) 
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ANEXA 4 

Instrucțiune/Cerințe minime privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în 
procedurile de admitere la studii universitare 
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BCA 23.05.2018 

1. Se aprobă scoaterea la concurs pe perioadă determinată de trei ani a postului de asistent universitar, 
poz. 74 la Departamentul DFPC și a postului de șef de lucrări, poz. 36 la Departamentul SMC, 
Facultatea de Medicină. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul  

2. Se modifică Instrucțiunea privind acordarea burselor pentru susținerea mobilităților temporare, 
interne și internaționale destinate studenților de la ciclurile de licență și masterat (Anexa 6 la HCA nr. 
32/21.11.2017), astfel: 
Durata mobilității este, de regulă, de minimum 5 și maximum 15 zile. Extinderea duratei mobilităților 
peste 15 zile se face cu aprobarea Consiliului de Administrație.  
In cazul mobilitatilor cu o durată mai mare de o lună, cuantumul lunar al bursei se stabilește, de 
regulă, la 4.500 lei/lună, la care se adaugă suma destinată transportului, în funcție de distanță. 
În cazuri excepționale, finanțarea pentru cea de-a doua mobilitate se poate acorda doar cu avizul 
Consiliului de Administratie. 
Răspund: Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  

3. Se aprobă acordarea unei burse de mobilitate internațională pentru efectuarea stagiului de practică 
la Ambasada României în China, masterandei Ruxandra-Elena Cioacă, din cadrul programului de 
master Gestiunea campaniilor de imagine. Bursa se va acorda pentru perioada 04.06.2018 - 
07.09.2018, în cuantum de 4500 lei/lună, plus suma destinată transportului conform distanței. 
Răspund: Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Rectorul  

4. Se numește ing. Laurențiu Dumitru în funcția de Șef Birou IT, interimar, începând cu data de 
01.06.2018, pentru o perioadă de 6 luni. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 

5. Se numește ing. dr. Adrian Bezergheanu în funcția de Responsabil securitate radiologică și 
coordonator al Departamentului de Unitate Nucleară pentru o perioada de 5 ani. 
Răspund: Directorul DGA, Rectorul 

6. Având în vedere solicitarea Centrului de Transfuzie Sanguină Braşov înregistrată sub 
nr.6106/21.05.2018 privind derularea campaniei naționale de donare de sânge "ŞI EU DONEZ" , în 
condiţiile art.3 alin.4 şi alin.5 din Metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile, şi politica 
de implicare civică şi umanitară a Universităţii, se avizează şi se înaintează spre aprobare Senatului 
universităţii participarea Universităţii ca partener în campania naţională alături de Centrul de 
Transfuzie Sanguină Braşov, instituţie căreia îi va fi pusă la dispoziţie în regim de comodat o 
suprafață de aproximativ 40 mp în parcarea din spatele Aulei Universităţii în perioade 01-
03.06.2018 pentru amplasarea unor centre mobile de colectare sânge. Se va încheia contract de 
comodat, amplasamentul urmând a fi stabilit la momentul predării de către reprezentanţii Direcţiei 
Tehnice Administrative. 
Răspund: DTA, Compartim juridic, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

7. Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr.679/2016 la data de 25.05.2018, şi 
raportat la procedurile în derulare la acest moment, proceduri care continuă şi după data de 
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25.05.2018, se aprobă revizuirea formularului: cerere înscriere concurs didactic şi introducerea în 
procedură a formularului de informare şi consimțământ şi a formularului cerere înscriere examen 
licență conform Anexei. 

8. Având în vedere derularea contractului de servicii verificare şi supraveghere RTSVI 
nr.17237/19.12.2017 cu PFA Ciocea Horațiu Ovidiu, conform procedurilor şi prescripțiilor tehnice 
ISCIR, se numeşte prin decizia rectorului Ciocea Horațiu Ovidiu PHA, colaborator extern al 
Universității ca responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalațiilor RSVTI din cadrul 
Universității pentru perioada 01.01.2018-19.12.2018. 
Răspund: Directorul DGA, Rectorul 

 

BCA 29.05.2018 
1. Se aprobă amânarea termenului de plată a taxelor de școlarizare până la date de 24 iunie 2018. La 

data de 2 iulie 2018, studenții care nu fac dovada plății integrale a taxelor de școlarizare pentru anul 
universitar 2017-2018 vor fi exmatriculați. 

Răspund: Seretarii șefi de facultate, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

2. Se aprobă solicitările de prelungire a etapei de implementare a Granturilor pentru tineri cercetători, 
astfel: grantul nr. 8020/14.07.2017 director Adrian Bezergheanu până la data de 31.12.2018 și 
grantul nr. 8039/14.07.2017, director  Elena Manuela Stanciu până la data de 13.10.2018. Celelalte 
termene din contractele de finantare rămân neschimbate. 

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

 
BCA 30.05.2018 

1. Se înaintează Senatului spre aprobare cererea d-lui Vintilă Marius, absolvent al Universității din 
București, de a susține examenul de finalizare a studiilor la UTBv, Facultatea de Litere.  
Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică 

 
2. Se aprobă solicitarea de completare a ordinului de exmatriculare nr. 8753/29.09.2017 de la sfarsitul 

anului universitar 2016-2017, de la Facultatea de Litere cu studentul Solis Gonzales Cristhian 
Guissepp din Panama , de la programul de an pregătitor, omis dintr-o eroare. 
Raspund: Secretarul sef al Facultății de Litere, Decanul Facultății de Litere 

 
3. Se aprobă comisia de inventariere a fondulrui de publicații de la Biblioteca Facultății de Muzică 

Răspunde: Directorul Bibliotecii 
 

4. Se aprobă comisia de predare/primire a fondului de publicații de la bibliotecile Facultății de 
Construcții și  Institutului ICDT. 
Răspunde: Directorul Bibliotecii 
 

5. Se alocă 1.000 de lei fiecărei facultăți pentru consumabilele necesare derulării concursului de 
admitere 2018. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
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