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I. Tn conformitate cu dispozitiile Hotararil Tribunalului Brasov nr. 1635 din 21.12.2018 (nemotlvata, 
al carei dispozitiv a fost publicat pe portalul Tribunalului Brasov), Senatul Universltatll Transilvania 
din Brasov a pus in executare Sentlnta civila nr. 426/CA/2017 din 22.03.2017 a Tribunalului Brasov, 
In acest sens, se constata ca pet. 111.3 din Hotararea Senatului Universltatii Transilvania Brasov nr. 
39/04.11.2015 ~i pct. IV.3 din Hotararea Senatului Universitalii Transilvania Brasov nr. 
40/15.01.2016 au fost deja anulate in sedinta Senatului Universltatii din data de 21.03.2018 (pet. 
IV din Hotararea Senatului Universltatii Transilvania Brasov nr. 21/21.03.2018). 
In conseclnta, Senatul a lnitiat procedura de vot pentru aprobarea raportului asupra concursului 
desfasurat in data de 18.09.2012, pentru ocuparea postului didactic de sef de lucrari, pozltla 62, din 
Statui de functii al Departamentului de Automatlca, electronics ~i calculatoare la Facultatea de 
Inginerie electrica ~i stlinta calculatoarelor. In conformitate cu cornpetentele stabilite prin 
prevederile art. 24 (7) din Metodologia - cadru anexata HG nr. 457/2011, Senatul a analizat 
respectarea procedurii stabilite prin Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice la 
Universitatea Transilvania din Brasov (aprobat in sedinta Senatului din 08.07.2011), analiza 
reallzata fiind detaliata in Anexa 1. ln considerarea aspectelor relevate in anexa acestei Hotarari, 
Senatul Universitatii Transilvania din Brasov, cu 42 voturi .Jmpotrfva" ~i 23 voturi "pentru", 
exprimate prin vot secret cu bile, nu a aprobat raportul asupra concursului de ocupare a postului 

didactic de sef de lucrari, pozitia 62, din Statui de functii al Departamentului de Automatlca, 
electronics ~i calculatoare la Facultatea de Inginerie electrica ~i stiinta calculatoarelor desfasurat in 
data de 18.09.2012. Anexa 1 

11.1 Senatul a aprobat Metodotogis de admitere in programele postdoctorale de cercetare svenseti: 
11.2 Senatul a aprobat rnentinerea calitatii de titular pana la sfarsitul anului universitar 2018-2019 
domnului prof. dr. ing. '[ane Nicolae de la Facultatea de Allrnentatle ~i turism. 
11.3 Senatul a aprobat prelungirea pana la data de 31.12.2019 a contractului de comodat cu S.c. 

Centrul de Tehnologii Inventica ~i Business SA din Brasov pentru spatlul din L 12 din cadrullCDT, in 
condltiile aprobate de Consiliul de Adrnlnlstratle al Unlversitatii, cu plata utilitatilor, 
11.4 Senatul a aprobat cererea studentei doctorande ~uteu Ligia Claudia pentru scutirea de taxa de 
scolarlzare pentru perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019. 
11.5 Senatul a aprobat modificarea Organigramei Universitatii prin redenumirea Centrului de 
coordonare a practicii studentilor si Alumni in Alumni din cadrul Prorectoratului cu studentii si , , , , 
legatura cu mediul economic ~i socio - cultural, cu modificarea ulterloara a regulamentelor de 
functionare. Anexa 2 , 
11.6 Senatul a aprobat modificarea organigramei Biroului IT prin desfiintarea postului de inginer lA, 
prin reorganizarea structurale rarnanand 4 posturi in cadrul Biroului IT (1 post informatician II, 2 
posturi inginer sistem II, 1 post laborant studii superioare). 
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11.7Senatui a aprobat modifiearea organigramei Departamentului Discipline fundamentale, 
profilaetiee ~i elinice din eadrul Faeulta~ii de Medicina prin desftintarea postului de operator I (studii 
medii), prin reorganizare structurala 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean. 

Presedintele Senatului Unlversitatii Transilvania din Brasov 
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Aplicarea Hotararii Tribunalului Brasov nr. 1635 din 21.12.2018 

In conformitate cu dlspozltille Hotararii Tribunalului Brasov nr. 1635 din 21.12.2018 
(nernotlvata, al carel dispozitiv a fost publicat pe portalul Tribunalului Brasov), Senatul, 

convocat In ~edin~a extraordinara In acest sens, a pus In executare Sentinta civila nr. 
426/CA/2017 din 22.03.2017 a Tribunalului Brasov. , 

In executarea acestei sentinte, se constata ca pct. 111.3 din Hotararea Senatului 
Universitatii Transilvania Brasov nr. 39/04.11.2015 ~i pct. IV.3 din Hotararea Senatului 
Universitatii Transilvania Brasov nr. 40/15.01.2016 au fost anulate 'in sedinta Senatului 

I' , I 

Universita~ii din data de 21.03.2018 (pct. IV din Hotararea Senatului Universitatii 
Transilvania Brasov nr. 21/21.03.2018). , 

Analizand (In conformitate cu cornpetentele ce Il sunt conferite prin prevederile art. 24 (7) 

din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare 
vacante din 'inva~amantul universitar, anexata HG 457/2011) respectarea procedurii 
stabilite prin Regulamentul privind oeuparea posturilor didaetice la Universitatea 
Transilvania din Brasov (aprobat 'in sedlnta Senatului din 08.07.2011), Senatul a initiat 
procedura de aprobare a raportului asupra concursului destasurat 'in data de 18.09.2012, 

pentru ocuparea postului didactic de sef de lucrari, pozitia 62 (domeniul postului: 
Calculatoare ~i tehnologia inforrnatiei: disciplinele postului: Securitatea sistemelor 
informatice, Fiabilitate ~i diagnoza, Ingineria programelor, Ingineria sistemelor de 
programe, Optimizarea proceselor inforrnationale, Securitatea sistemelor informatice, 
Teoria sistemelor I), din Statui de functil al Departamentului de Automatica, electronica ~i 
calculatoare la Facultatea de Inginerie electrica ~i stllnta calculatoarelor, conform 
prevederilor art. 297 (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Conform art. 18 (5) din 
Regulamentul privind oeuparea posturilor didaetice la Universitatea Transilvania din 
Brasov, raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs ~i este 
semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs precum ~i de catre presedintele 
comisiei. Din examinarea Deciziei comisiei de concurs rezulta ca aceasta a fost intocrnita In 
20.09.2012 ~i prezinta un asterisc la sernnatura membrului M 1 "eu 0 serie de obieefii 
privind respeetarea regulsmentelor si proceduritor". 

In documentul .Raport privind concursul", intocmit de presedintele comisiei de concurs 'in 
data de 19.09.2012 se constata doua Incalcarl ale procedurii: 

1. la itemul a) "indeplinirea eond~tiilor preliminare"se constata ca pentru candidatul 1 au 
fost inregistrate cinci voturi ale celor patru membri ai comisiei de concurs (3 voturi DA 

a 



a 
~i 2 voturi NU), unul dintre cei patru membri ai comisiei de concurs fiind Inregistrat cu 
vot dublu (DA si NU). 

I 

2. la acelasi item, exista In raport 0 observatie referitoare la 0 Intrebare adresata 
candidatului 1 de catre doi membri ai comisiei, referitoare la denumirea masteratului 
absolvit de candidat. In raspunsul sau, consemnat In Raportul privind concursul, 
candidatul 1 a precizat ca a Inceput un masterat cu numele "Probabilitafi, stetistici 1i 
fiabilitate" si I-a terminat cu numele "Probabilitati si ststistidi". In dosarul de concurs , , , 
nr. 12644/27.08.2012, depus de candidatul 1, exista trei documente Intocmite de 

acesta in care masteratul absolvit are trei denumiri diferite: "Probabilitati, stetistici , 
mstemstics si fiabilitatea sistemelor" (In CV), "Probabilitati, statistica si fiabilitatea , , , 
sistemelor" (In Fisa de verificare a Indeplinirii standardelor), respectiv "Probabilita,ti 1i 
statistici aplicate" (In Propunerea de dezvoltare a carierei). Din examinarea diplomei 
seria D. nr. 0000044 din 05.07.2005 a candidatului 1, depusa In dosarul de concurs, se 

constata ca denumirea corecta a masteratului absolvit este "Probabilitati si stettstics , , 
metemettcs'; aceeasl denumire aparand ~i In dosarul de Inscriere la admitere al 
candidatului si In decizia de Inmatriculare la masterat, sernnata de decanul facultatii, , I 

Tn Raportul privind concursul, la acest item nu este prezentata 0 justificare la preclzarlle 
din Referatul de apreciere al membrului M4, care rnentloneaza ca In documentele 
publicate pe site candidatul 1 of era 0 inforrnatie incorecta referitoare la numele 
masteratului absolvit, acest candidat, In mod nelntemeiat, adaugand In denumire 
rnentiunea "fiabilitatea sistemelor, sintagma suptimenters care este cuprinss in 
denumirea cursului principal din structura postului '~ 

De asemenea, se constata ca la itemul a) "fndeplinirea conditiitor preliminare"exista 0 nota 
In formularele de concurs: "Daca una dintre condifiile preliminare nu sunt indeplinite, se 
prezinta 0 propunere edecvets: de anulare a concursului sau de necontinuare a evaluarii 
candidatului(-filor) in cauza etc. '; dispozitle care nu a fost respectata In timpul concursului. 

Avand la cunostlnta aceste aspecte, precum ~i faptul ca Decizia nr. 86/R/2018 a Curtii de 
Apel Brasov din 18.01.2018, Sentinta civila nr. 426/CA/2017 din 22.03.2017 si Decizia I, , 

civila nr. 2695/R/2014 din 03.12.2014 au fost remise anterior membrilor Senatului pentru 
a fi analizate si puse In executare, Senatul Universitatil Transilvania din Brasov, In 

I I I 

executarea dispozitillor lnstantel, a supus din nou la vot Raportul privind concursul si, cu 
42 voturi .Jmpotriva" ~i 23 voturi .pentru", exprimate prin vot secret cu bile, nu a aprobat 
Raportul asupra concursului de ocupare a postului didactic de sef de lucrari, pozltla 62, din 
Statui de functii al Departamentului de Autornatlca, electronica si calculatoare la 

I I 

Facultatea de Inginerie electrica ~i stllnta calculatoarelor desfasurat In data de 
18.09.2012. 

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean, 
Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov , , , 
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