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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
(Contract CF – cu bursă)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă - DCF,

Domeniul de studii doctorale: ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

__

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

orice altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a) DOCTORANDUL bursier are dreptul la bursă lunară de doctorat în cuantumul specificat prin

act adiţional. Plata bursei de doctorat se va face lunar. Orice modificări de ordin financiar vor

face obiectul unui act adiţional.
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b)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

c) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

d) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

e) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

f) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

b) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

c)   de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

d)   de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.
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e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

h) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i)    de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor  DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).
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DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
(Contract CF- cu taxă)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,

în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă cu taxă – DCF,

Domeniul de studii doctorale: ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea



Anexa 1.2/HS nr. 40 din 15.01.2016

2/2

profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a) de a plăti o taxa anuală de ............. RON; taxa de şcolarizare se plăteşte în două rate; prima rată

(jumătate din taxa de şcolarizare) se plăteşte până la data de 1 februarie a anului universitar şi a

doua rată (cealalată jumătate) până la data de 15 iunie a anului universitar. Susţinerea publică a

tezei de doctorat se poate programa numai după plata integrală a taxei de şcolarizare;

b)   de a realiza, la termen, programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

c) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

d) de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

e) de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.

f) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)    de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

i) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul Universităţii

„Transilvania” din Braşov cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat şi în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea Facultăţii, Departamentul de Doctorat, Conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

precum şi în perioada de graţie, plata taxei se suspendă.
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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
( Contract CF – cu bursă – Medicină)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă - DCF,

Domeniul de studii doctorale: ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

__

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

orice altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat –

aprobat în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2019.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a) DOCTORANDUL bursier are dreptul la bursă lunară de doctorat în cuantumul specificat prin

act adiţional. Plata bursei de doctorat se va face lunar. Orice modificări de ordin financiar vor

face obiectul unui act adiţional.
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b)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

c) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

d) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

e) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

f) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

b) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

c)   de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

d)   de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.

e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;
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f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

h) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i)    de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor  DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.
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f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
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Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) În cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

acordarea bursei de către IOSUD se suspendă.

(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
( Contract CF – cu taxă – Medicină)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,

în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă cu taxă – DCF,

Domeniul de studii doctorale: ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea



Anexa 1.4/HS nr. 40 din 15.01.2016

2/2

profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2019.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a) de a plăti o taxa anuală de ............. RON; taxa de şcolarizare se plăteşte în două rate; prima rată

(jumătate din taxa de şcolarizare) se plăteşte până la data de 1 februarie a anului universitar şi a

doua rată (cealalată jumătate) până la data de 15 iunie a anului universitar. Susţinerea publică a

tezei de doctorat se poate programa numai după plata integrală a taxei de şcolarizare;

b)   de a realiza, la termen, programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

c) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

d) de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

e) de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.

f) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)    de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

i) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul Universităţii

„Transilvania” din Braşov cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat şi în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea Facultăţii, Departamentul de Doctorat, Conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

precum şi în perioada de graţie, plata taxei se suspendă.
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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
( Contract FR)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă redusă - DCF,

Domeniul de studii doctorale:                                                                                              ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

orice altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;
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b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

b) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

c)   de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

d)   de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.
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e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATEA în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

h) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i) de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor  DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).
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DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(3) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
( Contract FR – cu taxă)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă redusă – DCFR,

Domeniul de studii doctorale:                                                                                              ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă redusă, având

tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea
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profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă redusă se organizează pe baza Legii

educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011)

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat –

aprobat în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o durată determinată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cuprinsă între data

înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2018.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a) de a plăti o taxa anuală de ............. RON; taxa de şcolarizare se plăteşte în două rate; prima rată

(jumătate din taxa de şcolarizare) se plăteşte până la data de 1 februarie a anului universitar şi a

doua rată (cealalată jumătate) până la data de 15 iunie a anului universitar. Susţinerea publică a

tezei de doctorat se poate programa numai după plata integrală a taxei de şcolarizare;

b)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

c) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

d)  de a respecta programul de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de pregătire

universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit de

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

e) de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.

f) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

i) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul

UNIVERSITĂŢII cu privind la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat și

postdoctorat și în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c)   de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultăţii, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

precum şi în perioada de graţie, plata taxei se suspendă.
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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
( Contract FR – Medicină)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă redusă - DCF,

Domeniul de studii doctorale:                                                                                              ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă, având tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII, Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale
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Interdisciplinare, care reglementează activitatea profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu

orice altă dispoziţie legală care va apărea până la finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă se organizează pe baza Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011) şi a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat – aprobat

în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o  durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2019.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;
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b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,

precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

b) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

c)   de a respecta programul zilnic de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de

pregătire universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit

de CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

d)   de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.



4/4

e) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

f) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATEA în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;

g)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

h) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

i) de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul UNIVERSITĂŢII

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat și în

legislaţia în vigoare;

j) de a efectua activităţi didactice stabilite prin act adiţional.

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c) de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor  DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;
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e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;

g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h) de a informa, la timp, în scris conducerea facultății, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de  a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă  obligaţiile  prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).
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DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(3) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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CONTRACT DE STUDII DOCTORALE CU TAXA
( Contract FR – cu taxă – Medicină)

nr. _______________din

Între:

Universitatea Transilvania din Braşov, reprezentată prin Rector: prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile

ABRUDAN, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), cu

sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr.29, cod fiscal nr. 4317754, denumită în continuare UNIVERSITATE, şi

de Conducător de doctorat prof. univ. dr.

din Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), denumit în continuare CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

şi

,
în calitate de doctorand (ă) cu frecvenţă redusă – DCFR,

Domeniul de studii doctorale:                                                                                              ,

înmatriculat conform Ordinului de înmatriculare nr.____________ din data de____________________,

cu domiciliul în ___

identificat cu CI/BI seria ______ nr. __________ CNP _______________________ denumit în

continuare DOCTORAND

a intervenit următorul contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC, pe de o parte, şi DOCTORAND, pe de altă parte, cu precizarea

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele

ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII şi ale Consiliului de Administraţie al UNIVERSITĂŢII, privind desfăşurarea de către

DOCTORAND, sub autoritatea IOSUD şi a Şcolii Doctorale Interdisciplinare (SDI) a activităţilor

stabilite în programul de pregătire a DOCTORANDULUI, la forma cu frecvenţă redusă, având

tema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Prezentul contract se completează cu dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea de

Guvern nr.681/2011, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

şi postdoctorat în Universitatea Transilvania din Braşov, dispoziţiile din hotărârile Senatului

UNIVERSITĂŢII/Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie/Biroului Consiliului de

Administraţie al UNIVERSITĂŢII şi Şcolii Doctorale Interdisciplinare, care reglementează activitatea
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profesională a studenţilor doctoranzi, precum şi cu orice altă dispoziţie legală care va apărea până la

finalizarea prezentului contract.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Art.2. Programul de pregătire al doctoranzilor cu frecvenţă redusă se organizează pe baza Legii

educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat (anume H.G. nr. 681/2011)

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat –

aprobat în şedinţa de Senat din 08.07.2011.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. (1)  Contractul are o durată determinată, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între

data înmatriculării ca doctorand, respectiv 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2019.

(2) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 sau 2 ani, cu aprobarea

Senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Această situaţie va fi reglementată

printr-un act adiţional la prezentul contract.

(3) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat, studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte în cazuri deosebite: concediu

maternal, în condiţiile legii; spitalizare în caz de boala sau accident. Această situaţie poate fi

reglementată printr-un act adiţional la prezentul contract.

(4) Conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 681/ 2011, dacă doctorandul nu reuşeşte finalizarea tezei

în termenul prevăzut de  prezentul contract şi eventualele acte adiţionale, doctorandul mai are  la

dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. În

perioada de graţie doctorandul nu poate primi suport financiar din partea IOSUD. Depăşirea perioadei

de graţie fără a susţine teza de doctorat are ca efect exmatricularea doctorandului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din  legislaţia în vigoare, din Carta

UNIVERSITĂŢII şi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

doctorat și postdoctorat în Universitatea „Transilvania” din Braşov.

(2) În perioada şcolarizării, DOCTORANDUL are următoarele drepturi specifice:

a)   dreptul de a folosi facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII, cu respectarea

regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII si a regulamentelor specifice ale entităţilor de

cercetare ştiinţifică ale UNIVERSITĂŢII;

b) dreptul de a folosi laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi

celelalte mijloace puse la dispoziţie de către UNIVERSITATE pentru pregătirea profesională,
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precum şi pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale

UNIVERSITĂŢII şi a regulamentelor specifice ale entităţilor componente ale

UNIVERSITĂŢII. Faţă de echipamentele UNIVERSITĂŢII folosite de DOCTORAND pe

durata contractului, acesta se va comporta ca un bun gestionar şi proprietar, iar în cazul în

care cauzează prin faptele  sale deteriorări parţiale  sau integrale ale echipamentelor  va

răspunde faţă de UNIVERSITATE în limita prejudiciului cauzat prin fapta sa;

c) dreptul la echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în mediul

toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

d) dreptul de a folosi poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire

şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;

e) dreptul  de a solicita schimbarea conducătorului de doctorat,  printr-o cerere motivată, cu

respectarea obligaţiilor asumate şi cu acordul expres al Consiliului SDI  (CSDI) şi al

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), numai cu condiţia acceptării şi

confirmării activităţii de către noul conducător de doctorat. Cererea de schimbare a

conducătorului de doctorat va fi însoţită de acordul scris al celor doi conducători de doctorat.

(3) DOCTORANDUL are următoarele obligaţii:

a) de a plăti o taxa anuală de ............. RON; taxa de şcolarizare se plăteşte în două rate; prima rată

(jumătate din taxa de şcolarizare) se plăteşte până la data de 1 februarie a anului universitar şi a

doua rată (cealalată jumătate) până la data de 15 iunie a anului universitar. Susţinerea publică a

tezei de doctorat se poate programa numai după plata integrală a taxei de şcolarizare;

b)   de a realiza, la termen. programul de pregătire, de a elabora şi susţine teza de doctorat, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând durata studiilor menţionată la art.3 din

prezentul contract;

c) de a redacta şi susţine teza de doctorat în limba română;

d)  de a respecta programul de activitate în conformitate cu activităţile din Programul de pregătire

universitară avansată organizat de SDI şi Programul de cercetare ştiinţifică stabilit de

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC;

e) de a publica în reviste de specialitate (ISI/BDI/B/B+) şi proceedings de conferinţe

internaţionale lucrări în domeniul tezei de doctorat: un total minim de 5 lucrări dintre care

2 ca prim sau unic autor. Modificări ale acestei clauze, datorate (re)formulării

indicatorilor minimali de către organismele naţionale de evaluare, se fac prin act adiţional la

prezentul contract.

f) de a răspunde prompt la toate solicitările formulate de IOSUD şi SDI;

g) de a participa la evenimentele ştiinţifice organizate de UNIVERSITATE în scopul sprijinirii

activităţii de pregătire prin doctorat;
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h)   de a respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele

proprii ale UNIVERSITĂŢII şi cu regulamentele specifice ale entităţilor din

UNIVERSITATE;

i) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în unitate;

j) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul

UNIVERSITĂŢII cu privind la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat și

postdoctorat și în legislaţia în vigoare;

(4) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele drepturi:

a) de a participa în comisia de admitere a DOCTORANDULUI în calitate de preşedinte;

b) de a stabili comisia de îndrumare a DOCTORANDULUI;

c) de  a decide elementele de  studiu din cadrul programului de pregătire  bazat pe  studii

universitare avansate la care DOCTORANDUL trebuie să participe;

d) de a beneficia de recunoaşterea activităţii de conducere de doctorat, în condiţiile legii;

e)   de a beneficia de resursele UNIVERSITĂŢII şi a entităţilor de cercetare ale acesteia, cu

respectarea regulamentelor generale şi specifice;

f) de a propune comisia de doctorat;

g) de a solicita, motivat, CSDI întreruperea relaţiei de îndrumare a doctorandului.

(5) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC are următoarele obligaţii:

a) de a defini tematica programului de doctorat în acord cu priorităţile de cercetare stabilite pe

plan naţional. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC va stabili tematica programelor de doctorat în

acord cu tematica, resursele şi priorităţile de cercetare ale departamentului şi conform cu

strategia de cercetare ştiinţifică a UNIVERSITĂŢII;

b)   de a programa activitatea DOCTORANDULUI, asigurând respectarea cadrului legal şi a

regulamentelor interne şi specifice ale UNIVERSITĂŢII şi entităţilor care asigură cadrul de

derulare şi de sprijin al activităţii de cercetare ştiinţifică;

c)   de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru derularea activităţilor DOCTORANDULUI şi

susţinerea la timp a tezei, cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor UNIVERSITĂŢII

şi entităţilor specifice de cercetare ştiinţifică;

d) de a asigura continuitatea coordonării DOCTORANDULUI pe toată durata stagiului;

e) de a implica DOCTORANDUL în rezolvarea de activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată cu

tematică complementară cu cea dezvoltată prin programul de doctorat.

f) de a face propuneri conducerii IOSUD si SDI cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a

activităţilor de cercetare ale DOCTORANDULUI;
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g)   de a contribui, alături de IOSUD şi SDI, la asigurarea participării DOCTORANDULUI la

conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;

h)   de a informa, la timp, în scris conducerea facultăţii, departamentul de doctorat, conducerea

IOSUD şi SDI asupra oricărei situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programului de

doctorat; în caz contrar, CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC răspunde pentru orice neîndeplinire

a programului de doctorat;

i) de a informa DOCTORANDUL cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de

a verifica respectarea acesteia.

(6) IOSUD şi SDI au următoarele obligaţii:

a) de a asigura condiţii tehnice şi organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu

respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;

b) de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de doctorand a solicitantului;

c) de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale DOCTORANDULUI;

d)   de a asigura informarea permanentă a DOCTORANDULUI cu privire la noile reglementări

legale;

e) de a hotărî cu privire la DOCTORAND şi la studiile universitare de doctorat, în conformitate

cu prevederile legale;

f) de a monitoriza modul în care DOCTORANDUL  îşi respectă obligaţiile prevăzute în

programul de doctorat;

g)   de a exmatricula DOCTORANDUL, la propunerea CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC, în

cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.5. Contractul de studii doctorale încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzute la art.3 alin.(1), stabilită conform prevederilor prezentului

contract;

b) ca urmare a exmatriculării DOCTORANDULUI din culpa sa sau în cazul transferului său la o

altă IOSUD.

c) la data susţinerii tezei de doctorat, dar nu mai târziu de data limita specificata la art.3 alin.(1).

DISPOZIŢII FINALE
Art.6. (1) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor doctorale vor fi aduse la

cunoştinţa conducerii IOSUD şi SDI. Soluţionarea acestora necesită acordul prealabil al CSUD şi al

Senatului UNIVERSITĂŢII.

(2) în cazul întreruperii studiilor de doctorat, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale,

precum şi în perioada de graţie, plata taxei se suspendă.
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(3) Finalizarea  doctoratului se realizează  prin susţinerea  publică a tezei de  doctorat, conform

dispoziţiilor H.G. nr.681/2011.

(4) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii

doctorale, se face prin încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

Art.7. Orice conflict  în  legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către CSUD. În eventualitatea în care

divergenţele nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor de judecată

competente material şi teritorial, de la sediul IOSUD-ului (UNIVERSITATEA), potrivit legii.

Prezentul contract de studii doctorale conţine 6 pagini şi a fost încheiat în două exemplare, un exemplar

revenind DOCTORANDULUI şi un exemplar la IOSUD

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)

Universitatea Transilvania din Braşov,

Rector (reprezentant legal IOSUD)

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Director Şcoala Doctorală

Interdisciplinară

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

Conducător doctorat,

Prof. univ. dr. ______________________

semnătura__________________________

Doctorand

Nume/ Prenume _____________________

Semnătura__________________________

Avizat Comp. Juridic-contencios

Jr. Adrian MANEA
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Universitatea Transilvania din Braşov
Senat

Calendarul selecției pentru decanii Facultăților Educație Fizică și Sporturi Montane și  Sociologie și Comunicare

Activitatea 5.11.2015 5-6.
11. 2015

10-12.
11. 2015

13.11.
2015

23-27.
11.2015

3-4.
12.2015

4.12.
2015

7-9.
12.2015

10-11.
12.2015

14.-16.
12.2015

Validarea metodologiei de
selecție în senat
Publicarea pe pagina web a
universității a metodologiei de
selecție a decanilor, aprobată
de senat
Depunerea planurilor
manageriale și a cv-urilor de
către candidați
Publicarea planurilor
manageriale și a CV-urilor pe
site-ul www.unitbv.ro/alegeri
Avizarea candidaților de
către consiliile facultăților
Desfășurarea concursurilor
de ocupare a funcției de
decan
Anunțarea rezultatelor
concursurilor pe site-ul
www.unitbv.ro/alegeri
Depunerea contestațiilor la
registratura universității
Răspuns la contestații

Validarea de către Senat a
concursurilor de ocupare a
funcției de decan

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

http://www.unitbv.ro/alegeri
http://www.unitbv.ro/alegeri
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Universitatea Transilvania din Braşov
Senat

Calendar alegeri Director Departament – Specialităţi Medicale şi Chirurgicale –
Facultatea de Medicină

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Activitate 14.12.
2015

18.12.
2015

18.12.2015 –
06.01.2016

06.01.
2016

07.01.
2016

08.01.
2016

09.01.
2016

15.01.
2016

Demarare concurs pentru funcţia de  Director
de Departament şi declanşarea alegerilor
Depunerea planurilor manageriale şi a CV-
urilor de către candidaţii la funcţia de
Director de Departament la cam. 102 –
Rectorat – între orele 8.00 – 15.00
Publicarea planurilor manageriale şi a CV-
urilor pe site-ul:
www.unitbv.ro/Alegeri.aspx, ora 19.00
Consultarea documentelor depuse pe site
Desfăşurarea alegerilor la nivelul
departamentului pentru funcţia de

- Director de Departament
Predarea dosarului cu rezultatul alegerilor la
Biroul Electoral – cam. 102 - Rectorat
Alegerile se vor desfăşura între orele
8.00 – 15.00
Anunţarea rezultatelor alegerilor pe site-ul
www. unitbv.ro/alegeri; ora 19
Depunerea contestaţiilor
Răspuns contestaţii
Validarea rezultatelor alegerilor de către
Senat

http://www.unitbv.ro/Alegeri.aspx


                                                                                                                                                              Anexa 4/HS nr. 40 din 15.01.2016 

 

FRACS 2016 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

Criteriu 

Formula Calcul 

Punctaj Criteriu 

Activitate de cercetare ştiințifică, dezvoltare şi inovare (criteriul CDI) 

1. 
Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional, cotate ISI Web of Science sau Arts 

& Humanities1
 

60*(1+ Fi+3*SRI)/ 

Nr. autori 

2. 
Brevete internaționale / produse noi cu drept de proprietate intelectuală, inclusiv creații de artă, 

literatură, muzică etc., recunoscute la nivel internațional de anvergură
2, 3

 
120*[CP] 

3. 
Brevete naționale (OSIM) / produse noi cu drept de proprietate intelectuală, inclusiv creații de 

artă, literatură, muzică etc.
2, 3

 
60*[CP] 

4. Rezumat de brevet publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala 5 

5. Rezumat de brevet publicat în publicații oficiale internaționale în domeniul brevetelor 10 

6. 
Monografii, cărți de specialitate cu conținut original, capitole în volume colective, traduceri de 

carte, publicate la edituri internaționale de prestigiu
4
 

120*[CP]*[NP]/100 

7. 

Monografii, tratate originale, cărți de specialitate cu conținut original, capitole în volume 

colective, traduceri de carte, publicate la edituri naționale, recunoscute CNCSIS
5
, inclusiv in 

format electronic 

30*[CP]*[NP]/100 

8. Editarea/coordonarea de volume în edituri internaționale
4

 10*[CP]*[NP]/100 

9. Editarea/coordonarea de volume în edituri naționale
5
, inclusiv în format electronic 5*[CP]*[NP]/100 

10. Lucrări ştiințifice publicate în volumele conferințelor internaționale indexate ISI 40/Nr. autori 

11. Articole publicate în reviste BDI
6 30/Nr. Autori 

12. 
Articole publicate în reviste românești recunoscute de CNCSIS categoria B+, dar nu mai mult de 

punctajul echivalent al unui articol pe an (max. 30 puncte cumulativ)
7,8

 
30/Nr. autori 

13 Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe internaţionale indexate BDI
6
 30/Nr. autori 

14. 
Lucrări științifice publicate în volumele unor conferințe internaționale, cu comitet de recenzori, 

dar nu mai mult de punctajul echivalent al unui articol/an (max. 15 puncte cumulativ)
7

 
15/Nr. autori 

15. 
Lucrări științifice publicate în volumele unor conferințe naționale/internaționale, dar nu mai mult 

de punctajul echivalent al unui articol/an (max. 10 puncte cumulativ)
7
 

10/Nr. autori 

16. 
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS categoria B, dar nu mai mult de 

punctajul echivalent al unui articol/an (max. 10 puncte cumulativ)
7
 

10/Nr. autori 

17. 
Indexarea ISI a unui articol publicat și apărut într‐o revistă din ultimii doi ani, care a fost 

raportat BDI datorită indexării cu întârziere. 

60*(0.5+Fi+3*SRI)/ 

Nr. autori 

18. 
Indexarea ISI proceedings a unui articol raportat în ultimii doi ani ca BDI sau în volum 

al conferinței cu comitet de recenzori, datorită indexării cu întârziere. 
10/Nr. autori 

19. 
Indexarea ISI proceedings a unui articol raportat în ultimii doi ani în volum al unei 

conferințe cu comitet de recenzori, datorită indexării cu întârziere. 
25/Nr. autori 

Contribuții pe plan didactic și profesional (criteriul DID) 

20. Suport nou de curs, publicat în reprografie sau editură, inclusiv în format electronic 20*[CP]*[NP]/100 

21. 
Lucrări și aplicații noi, incluse în îndrumar de aplicații, publicat la reprografie sau la editură, 

inclusiv în format electronic 
20*[CP]*[NP]/100 

22. Coordonarea unui program de studiu 15 

Recunoașterea și impactul activității (criteriul RIA) 

23. 

Inițiativa în atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte depuse în competiții de granturi, dacă 

propunerea de proiect a obținut minimum 75% din punctajul maxim posibil al competiției
9 

sau 

inițiativa de acreditare/reacreditare laboratoare RENAR 

20*[CP] 

24. Contracte obținute/derulate prin competiții naționale [VRON]/450 

25. Contracte obținute/derulate prin competiții internaționale [VEUR]/100 

26. 
Contracte de sponsorizare care au ca obiect dotarea cu infrastructură de cercetare (echipamente 
și software), conform valorii de inventar a echipamentelor intrate în patrimoniul universității. 

[VRON]/450 

27. 
Proiecte/contracte de cercetare/consultanță/servicii tehnice, tehnologice și culturale, încheiate 

direct cu entități din țară 
[VRON]/450 

28. Proiecte/contracte de cercetare/consultanță/servicii tehnice, tehnologice și culturale încheiate 

direct cu entități din străinătate 
[VEUR]/100 
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29. Premii la conferințe/competiții internaționale care se regăsesc în standardele minimale ale 

comisiei CNATDCU de specialitate 
5 

30. Premii ale Academiei Române 60 

31. 
Premii ale altor Academii: Academia Oamenilor de Știință, Academia de Științe Agricole și 

Silvice 

„Gheorghe Ionescu‐Șișești”, Academia de Științe Tehnice și Academia de Științe Medicale 

30 

32. 
Visiting professor potrivit standardelor comisiei CNATDCU de specialitate (minimum 1 

lună, contract de muncă în universitatea de destinație) 
60 

33. Citări recunoscute de comisia CNATDCU de specialitate
10

 
10*(1+ Fi+3*SRI)/ Nr. 

autori 

34. Keynote speaker la conferințe cu proceedings ISI 2 

35. Teză de doctorat sau abilitare finalizată și susținută public ‐ candidat 35 

36. Teză de doctorat finalizată și susținută public ‐ conducător 25 

37. Membru în comisia de îndrumare doctorat (punctaj unic acordat la confirmarea tezei) 2 

38. Referent în comisia de doctorat/abilitare – pe teză 3 

39. Referent articole în reviste ISI/AH ‐ pe articol recenzat 1+ Fi+3*SRI 

40. Referent articole în reviste BDI‐ pe articol recenzat
6
 1 

41. 

Organizarea de evenimente recunoscute cu punctaj în comisia CNATDCU de specialitate sau 

organizarea unor conferințe internaționale de amploare, cu participare internațională 

semnificativă
11

 

20 *[CP] 

42. 
Membru în comitetul editorial al jurnalelor indexate ISI cu SRI, al revistelor Arts & Humanities 

sau membru în jurii internaționale 
           30*SRI 

43. 

Concert/Recital/Spectacol, în calitate de compozitor, dirijor, regizor, solist, membru în formație 

camerală până la 10 persoane, cu afilierea explicită la universitate, în condiții de vizibilitate 

internațională sau națională de vârf; în străinătate, la festivaluri internaționale cu tradiție, în 

cadrul stagiunilor/turneelor instituțiilor profesioniste de spectacol şi concert; în țară, la festivaluri 

de mare prestigiu cu participare internațională consistentă sau în cadrul stagiunilor/turneelor 

instituțiilor de spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internațională 

30 

44. 

Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, regizor, solist, membru în formație 
camerală până la 10 persoane, cu afilierea explicită la universitate, în condiții de vizibilitate 

regională sau locală: în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăți filarmonice, 

primării, asociații, muzee ş.a.; în țară, în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în 

organizarea instituțiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate națională şi locală, a primăriilor, 

10 

 

Precizări: 
1. Nu se punctează rezumatele (abstract), chiar dacă sunt publicate în reviste cotate ISI sau reviste cu SRI. Punctajul pentru articole 
se împarte egal la numărul total de autori. Articolele publicate în reviste românești cu procentul autocitărilor mai mare de 50%, 
vor primi punctaj în acelaşi mod ca şi articolele publicate în reviste clasificate CNCSIS B+, respectiv maximum 30 puncte cumulativ. 
2.  Pentru  domeniul  Muzică,  coeficientul  CP  are  valoarea  1  pentru  calitatea  de  autor  principal  si  valori  subunitare  pentru 
coautori, dar nu mai puțin de 0,2. 
3. Pentru domeniul Educație Fizică și Sport, coeficientul CP are valoarea 1 pentru calitatea de autor principal si valori subunitare pentru 
coautori, dar nu mai puțin de 0,2. 
4.  Editurile  internaționale  sunt  cele  recunoscute  de  comisiile  CNATDCU  de  specialitate.  Pentru  domeniul  „Literatură”,  se  iau  în 
considerare volume originale în genurile literaturii artistice (proză, poezie, teatru) publicate la edituri cu prestigiu în domeniu. 
5. Se punctează doar cărțile și capitolele în volume colective cu un grad ridicat de noutate. Gradul de noutate va fi evaluat de o comisie 
de referenți cu expertiză în domeniul publicației, aprobată de către Consiliul Științific al Universității. 
6. Bazele de date internaționale (BDI) sunt cele recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate. Nu se vor lua în considerare 
forumurile din categoria WSEAS și DAAAM. 
7. Se vor declara toate articolele publicate din respectiva categorie, acordându‐se punctajul echivalent al unui articol/an. 
8. Pentru domeniul științe umaniste se consideră categoria B, deoarece B+ a fost desființat, fiind asimilat cu B, iar fostul B – asimilat cu C. 
9. Proiectele raportate ca inițiative de atragere de fonduri, exclud proiectele pentru care s‐a obținut premiere în cadrul UTBv pentru 
depunerea de proiecte eligibile. 
10. Se exclud autocitările. 
11. Validarea punctajului va fi realizată de o comisie de referenți cu expertiză în domeniul conferinței, în funcție de numărul de 
participanți și ponderea participanților din străinătate. 
12. Punctajele minime anuale pentru gradele didactice de profesor, conferențiar, şef lucrări/lector, asistent si preparator rămân 
neschimbate în raport cu anul 2015. Minim 50% din punctaj trebuie realizat din criteriul CDI. 
13. Pentru cercetătorii ştiințifici norma se stabileşte la nivel de conferențiar, exclusiv din criteriile CDI şi RIA. 
14. Directorii Departamentelor vor prezenta anual în Consiliul Facultății situația cadrelor didactice care nu au îndeplinit punctajele 
minime FRACS în ultimii trei ani, împreună cu analiza cauzelor şi a măsurilor corective necesare 
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Universitatea Transilvania din Braşov
Senat

Componenţa Consiliilor departamentelor şi a Consiliilor facultăţilor la nivelul Universităţii

Nr.
crt. Facultatea Departamentul Consiliul departamentului Consiliul facultăţii

1 Inginerie
Mecanică

Inginerie
Mecanică

Prof.univ.dr.ing. Vlase Sorin
Conf.univ.dr.ing.Cerbu Camelia
Şef lucr.univ.dr.ing. Velea Marian
Nicolae
Conf.univ.dr.ing. Sandu Veneţia
Prof.univ.dr.ing. Roşca Călin

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing. Vlase Sorin
Prof.univ.dr.ing. Lache Simona
Prof.univ.dr.ing. Roşca Călin
Prof.univ.dr.ing. Ungureanu Virgil Barbu
Conf.univ.dr.ing. Scutaru Maria Luminiţa
Prof.univ.dr.ing. Ispas Nicolae
Prof.univ.dr.ing. Şoica Adrian
Prof.univ.dr.ing. Năstăsoiu Mircea
Şef lucr.univ.dr.ing. Ţârulescu Stelian

Supleanţi:
Conf.univ.dr.ing. Sandu Veneţia
Asist.univ.dr.ing. Munteanu Mihaela Violeta
Conf.univ.dr.ing. Cerbu Camelia
Şef lucr.univ.dr.ing. Radu Sebastian
Şef lucr.univ.dr.ing.  Benea Bogdan Cornel
Conf.univ.dr.ing. Butnariu Silviu Luis

Autovehicule şi
Transporturi

Prof.univ.dr.ing. Ispas Nicolae
Prof.univ.dr.ing. Mogan Gheorghe
Leonte
Prof.univ.dr.ing. Chiru Anghel
Şef lucr.univ.dr.ing. Ţârulescu Stelian
Prof.univ.dr.ing. Năstăsoiu Mircea
Prof.univ.dr.ing. Preda Ion
Şef lucr.univ.dr.ing. Radu Sebastian

2 Inginerie
Tehnologică şi
Management
Industrial

Ingineria
Fabricaţiei

Prof.univ.dr.ing. Oancea Gheorghe
Prof.univ.dr.ing. Drăgoi Mircea Viorel
Şef lucr.univ.dr.ing. Filip Alexandru
Şef lucr. dr.ing. Sebastian Zaharia
Prof.univ.dr.ing. Clinciu Ramona

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing. Oancea Gheorghe
Prof.univ.dr.ing. Drăgoi Mircea Viorel
Conf.univ.dr.ing. Dumitraşcu Eliza Adela
Şef lucr.univ.dr.ing. Filip Alexandru
Conf.univ.dr.ing. Morariu Cristin
Conf.univ.dr.ing. Sârbu Flavius Aurelian
Conf.univ.dr.ing. Pisarciuc Cristian
Prof.univ.dr.ing. Calefariu Gavrilă

Supleanţi:
Prof.univ.dr.ing. Clinciu Ramona
Conf.univ.dr.ing. Udroiu Răzvan
Prof.univ.dr.ing. Barbu Lupulescu Nouraş
Şef lucr.univ.dr.ing. Găvruş Cristina
Prof.univ.dr.ing. Florescu Adriana

Inginerie şi
Management
Industrial

Conf.univ.dr.ing. Sârbu Flavius Aurelian
Prof.univ.dr.ing. Florescu Adriana
Şef lucr.univ.dr.ing. Găvruş Cristina
Şef lucr.univ.dr.ing. Gheorghe Cătălin
Şef lucr.univ.dr.ing. Barbu Magdalena

3 Ştiinţa şi
Ingineria
Materialelor

Ingineria
Materialelor şi
Sudură

Prof.univ.dr.ing. Ţierean Mircea Horia
Cerc. ştiinţ.dr. Roată Ionuţ
Conf.univ.dr.ing. Oláh Arthur
Şef lucr.univ.dr.ing. Croitoru Cătălin
Şef lucr.univ.dr.ing. Andreescu Bogdan

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing. Ţierean Mircea Horia
Prof.univ.dr.ing. Machedon Pisu Teodor
Conf.univ.dr.ing. Oláh Arthur
Prof.univ.dr.ing. Miloşan Ioan
Conf.univ.dr.ing. Munteanu Sorin Ion
Prof.univ.dr.ing. Geamăn Virgil

Supleanţi:
Şef lucr.univ.dr.ing. Luca Mihai Alexandru
Conf.univ.dr.ing. Iovănaş Daniela
Conf.univ.dr.ing. Motoc Dana
Şef lucr.univ.dr.ing. Cristea Daniel
Conf.univ.dr.ing. Stoicănescu Maria

Ştiinţa
Materialelor

Conf.univ.dr.ing. Munteanu Sorin Ion
Conf.univ.dr.ing. Bedo Tibor
Conf.univ.dr.ing. Stoicănescu Maria

4 Inginerie
Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor

Inginerie Electrică
şi Fizică Aplicată

Prof.univ.dr.ing. Ilea Dănuţ Nicolae
Conf.univ.dr.ing. Ion Cătălin
Conf.univ.dr.ing. Cloţea Luminiţa
Conf.univ.dr.ing. Aciu Lia
Conf.univ.dr.ing. Şerban Ioan
Şef lucr.univ.dr.fiz. Boer Attila
Conf.univ.dr.ing. Volmer Marius

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing. Marinescu Corneliu
Şef lucr.univ.dr.fiz. Firăstrău Ioana
Şef lucr.univ.dr.ing. Motoaşcă Septimiu
Conf.univ.dr.ing. Aciu Lia
Prof.univ.dr.ing. Moraru Sorin Aurel
Conf.univ.dr.ing. Suciu Constantin
Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Delia
Şef lucr.univ.dr.ing. Stanca Aurel Cornel
Conf.univ.dr.ing. Gerigan Carmen
Prof.univ.dr.ing. Romanca Mihai
Conf.univ.dr.ing. Ivanovici Mihail

Automatică şi
Tehnologia
Informaţiei

Prof.univ.dr.ing. Moraru Sorin Aurel
Prof.univ.dr.ing. Moldoveanu Florin
Conf.univ.dr.ing. Ungureanu Delia
Conf.univ.dr.ing. Perniu Liviu
Şef lucr.univ.dr.ing. Boldişor Cristina
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Conf.univ.dr.ing. Floroian Laura
Şef lucr.univ.dr.ing. Itu Lucian

Conf.univ.dr.ing. Pană Gheorghe

Supleanţi:
Şef lucr.univ.dr.ing. Lungoci Carmen
Conf.univ.dr.ing. Ion Cătălin
Conf.univ.dr.ing. Volmer Marius
Conf.univ.dr.fiz. Creţu Nicolae
Şef lucr.univ.dr.ing. Kristaly Dominic
Şef lucr.univ.dr.ing. Dănilă Adrian
Şef lucr.univ.dr.ing. Croitoru Otilia
Conf.univ.dr.ing. Crăciun Adrian Virgil
Conf.univ.dr.ing. Cotfas Petru Adrian

Electronică şi
Calculatoare

Şef lucr.univ.dr.ing. Stanca Aurel Cornel
Conf.univ.dr.ing. Ivanovici Mihail
Prof.univ.dr.fiz. Ursuţiu Doru
Conf.univ.dr.ing. Pană Gheorghe
Prof.univ.dr.ing. Romanca Mihai

5 Silvicultură şi
Exploatări
Forestiere

Silvicultură Prof.univ.dr.ing. Şofletea Neculae
Conf.univ.dr.ing. Păcurar Victor
Conf.univ.dr.ing. Ionescu Dan Traian

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing. Curtu Lucian Alexandru
Prof.univ.dr.ing. Abrudan Ioan Vasile
Prof.univ.dr.ing. Ionescu Ovidiu
Prof.univ.dr.ing. Vorovencii Iosif
Prof.univ.dr.ing. Borz Stelian Alexandru
Conf.univ.dr.ing. Derczeni Rudolf Alexandru

Supleanţi:
Prof.univ.dr.ing. Şofletea Neculae
Conf.univ.dr.ing. Gurean Dan
Şef lucr.univ.dr.ing. Vasilescu Maria
Magdalena
Şef lucr.univ.dr.ing. Tereşneu Cornel Cristian

Exploatări
Forestiere,
Amenajarea
Pădurilor şi
Măsurători
Terestre

Conf.univ.dr.ing. Derczeni Rudolf
Alexandru
Conf.univ.dr.ing. Petriţa Ioan Cătălin
Prof.univ.dr.ing. Borz Stelian Alexandru
Prof.univ.dr.ing. Vorovencii Iosif
Şef lucr.univ.dr.ing. Tereşneu Cornel
Cristian

6 Ingineria
Lemnului

Prelucrarea
Lemnului şi
Designul
Produselor din
Lemn

Prof.univ.dr.ing. Câmpean Mihaela
Şef lucr.univ.dr.ing. Olărescu Alin
Conf.univ.dr.ing. Brenci Luminiţa
Prof.univ.dr.ing. Ispas Mihai
Conf.univ.dr.ing. Gurău Lidia

Membri plini:
Prof.univ.dr.ing.  Ispas Mihai
Prof.univ.dr.ing. Câmpean Mihaela
Conf.univ.dr.ing. Gurău Lidia
Conf.univ.dr.ing.  Brenci Luminiţa
Şef lucr.univ.dr.ing. Bedelean Bogdan

Supleanţi:
Prof.univ.dr.ing. Timar Cristina
Prof.univ.dr.ing. Lica Dumitru
Şef lucr.univ.dr.ing. Fotin Adriana

7 Construcţii Instalaţii pentru
Construcţii

Conf.univ.dr.ing. Horneţ Mircea
Conf.univ.dr.ing. Cîrstolovean Lucian
Aist.univ.dr.ing. Dragomir George

Membri plini:
Conf.univ.dr.ing. Cîrstolovean  Ioan Lucian
Conf.univ.dr.ing. Horneţ Mircea
Conf.univ.dr.ing. Doşa Adam
Şef lucr.univ.dr.ing. Mâzgan Paraschiva
Şef lucr.univ.dr.ing. Gălăţanu Teofil

Supleanţi:
Şef lucr.univ.dr.ing. Fratu Mariana
Aist.univ.dr.ing. Dragomir George
Şef lucr.univ.dr.ing. Deaconu Ovidiu
Conf.univ.dr.ing. Măntulescu Marius

Inginerie Civilă Conf.univ.dr.ing. Doşa Adam
Şef lucr.univ.dr.ing. Gălăţanu Teofil
Şef lucr.univ.dr.ing. Mâzgan Paraschiva

8 Alimentaţie şi
Turism

Ingineria şi
Managementul
Alimentaţiei şi
Turismului

Prof.univ.dr.ing. Pădureanu Vasile
Şef lucr.univ.dr.ing. Puchianu Gheorghe
Şef lucr.univ.dr.ing. Foriş Diana
Şef lucr.univ.dr.ing. Hodîrnău Marius
Prof.univ.dr.ing. Gaceu Liviu

Membri plini:
Conf.univ.dr.ing. Comănescu Ioana
Prof.univ.dr.ing. Pădureanu Vasile
Şef lucr.univ.dr.med.vet. Enache Walter Dorin
Prof.univ.dr.ing. Csatlos Carol
Şef lucr.univ.dr.ing. Hodîrnău Marius

Supleanţi:
Conf.univ.dr.ing. Boian Nicolae
Asist.univ.dr.ing. Ormenişan Nicolae

9 Design de
Produs şi
Mediu

Design de Produs,
Mecatronică şi
Mediu

Prof.univ.dr.ing. Jaliu Codruţa
Prof.univ.dr.ing. Vişa Ion
Prof.univ.dr.ing. Alexandru Cătălin
Conf.univ.dr.ing. Luculescu Marius
Prof.univ.dr.ing. Perniu Dana
Prof.univ.dr.ing. Duţă Anca
Prof.univ.dr.ing. Cristea Luciana

Membri plini:
Conf.univ.dr.ing. Luculescu Marius
Prof.univ.dr.ing. Cristea Luciana
Prof.univ.dr.ing. Alexandru Cătălin
Prof.univ.dr.ing. Baritz Mihaela
Prof.univ.dr.ing. Perniu Dana
Conf.univ.dr.ing. Lateş Mihai
Prof.univ.dr.ing. Paţachia Silvia
Conf.univ.dr.ing. Barbu Daniela

Supleanţi:
Prof.univ.dr.ing. Săvescu Dan
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Prof.univ.dr.ing. Neagoe Mircea
Conf.univ.dr.ing. Comşiţ Mihai

10 Matematică şi
Informatică

Matematică şi
Informatică

Conf.univ.dr. Păun Marius
Prof.univ.dr. Păltănea Radu
Lector univ.dr. Vasilescu Anca

Membri plini:
Conf.univ.dr. Păltănea Eugen
Conf.univ.dr Păun Marius
Conf.univ.dr Sângeorzan Livia
Lector univ.dr. Monescu Vlad
Prof.univ.dr. Răducanu Dorina
Prof.univ.dr. Popescu Ovidiu
Conf.univ.dr. Minculete Nicuşor
Prof.univ.dr. Marin Marin

Supleanţi:
Lector univ.dr. Enache David Nicoleta
Lector univ.dr. Stan Gabriel
Lector univ.dr. Vasilescu Anca

11 Ştiinţe
Economice şi
Administrarea
Afacerilor

Marketing,
Turism – Servicii
şi Afaceri
Internaţionale

Conf.univ.dr. Constantin Cristinel
Petrişor
Prof.univ.dr. Tache Ileana
Lector univ.dr. Tescaşiu Bianca
Conf.univ.dr. Băltescu Codruţa
Conf.univ.dr. Tecău Alina

Membri plini:
Conf.univ.dr. Constantin Cristinel Petrişor
Prof.univ.dr. Brătucu Gabriel
Conf.univ.dr. Chiţu Ioana
Lector univ.dr. Tescaşiu Bianca
Conf.univ.dr. Duguleană Constantin
Conf.univ.dr. Trifan Adrian
Conf.univ.dr. Dincă Gheorghiţa
Prof.univ.dr. Foriş Tiberiu
Conf.univ.dr. Lixăndroiu Radu

Supleanţi:
Conf.univ.dr. Bălăşescu Marius
Lector univ.dr. Ţierean Ovidiu
Lector univ.dr. Busuioceanu Steliana
Lector univ.dr. Suciu Titus
Lector univ.dr. Litra Adriana
Lector univ.dr. Poţincu Cristian
Conf.univ.dr. Sumedrea Silvia

Finanţe,
Contabilitate şi
Teorie Economică

Conf.univ.dr. Duguleană Constantin
Conf.univ.dr. Drumea Cristina
Conf.univ.dr. Dincă Marius
Lector univ.dr. Busuioceanu Steliana
Conf.univ.dr. Baba Mirela

Management şi
Informatică
Economică

Prof.univ.dr. Foriş Tiberiu
Prof.univ.dr. Duguleană Liliana
Lector univ.dr. Poţincu Cristian
Lector univ.dr. Nicolau Cristina
Conf.univ.dr. Lixăndroiu Radu
Conf.univ.dr. Maican Cătălin
Conf.univ.dr. Sumedrea Silvia

12 Psihologie şi
Ştiinţele
Educaţiei

Psihologie,
Educaţie şi
Pregătirea
Personalului
Didactic

Prof.univ.dr. Voinea Mihaela
Prof.univ.dr. Luca Marcela
Lector univ.dr. Truţa Camelia
Prof.univ.dr. Pavalache-Ilie Mariela
Lector univ.dr. Necşoi Daniela
Prof.univ.dr. Norel Mariana
Asist.univ.dr. Bazgan Marius

Membri plini:
Prof.univ.dr. Voinea Mihaela
Conf.univ.dr. David Laura Teodora
Prof.univ.dr. Pavalache-Ilie Mariela
Conf.univ.dr. Cazan Ana-Maria
Lector univ.dr. Necşoi Daniela Veronica

Supleanţi:
Prof.univ.dr. Norel Mariana
Conf.univ.dr. Clinciu Aurel Ion

13 Educaţie Fizică
şi Sporturi
Montane

Educaţie Fizică şi
Motricitate
Specială

Lector univ.dr. Nechita Florentina
Prof.univ.dr. Balint Lorand
Prof.univ.dr.  Cioroiu Silviu

Membri plini:
Lector univ.dr. Nechita Florentina
Prof.univ.dr. Balint Lorand
Prof.univ.dr. Cioroiu Silviu
Prof.univ.dr. Enoiu Răzvan
Prof.univ.dr. Moldovan Elena

Supleanţi:
Prof.univ.dr. Balint Elena
Lector univ.dr. Martoma Alina
Conf.univ.dr. Turcu Ioan
Lector univ.dr. Tohănean Dragoş Ioan

Performanţă
Motrică

Prof.univ.dr. Moldovan Elena
Conf.univ.dr. Turcu Ioan
Prof.univ.dr. Enoiu Răzvan

14 Muzică Interpretare şi
Pedagogie
Muzicală

Prof.univ.dr.  Filip Ignac Csaba
Prof.univ.dr.  Rucsanda Mădălina
Prof.univ.dr.  Drăgulin Stela
Conf.univ.dr. Nauncef Alina
Conf.univ.dr. Vârlan Petre Marcel

Membri plini:
Prof.univ.dr.  Filip Ignac Csaba
Prof.univ.dr. Rucsanda Mădălina
Conf.univ.dr. Nauncef Alina
Prof.univ.dr.  Drăgulin Stela
Conf.univ.dr. Oarcea Ioan

Supleanţi:
Conf.univ.dr. Vârlan Petre Marcel
Conf.univ.dr. Pepelea Dan
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15 Medicină Discipline
Fundamentale
Profilactice şi
Clinice

Conf.univ.dr. Dima Lorena
Conf.univ.dr. Ifteni Petru
Prof.univ.dr. Rogozea Liliana
Prof.univ.dr. Burtea Viorica
Conf.univ.dr. Badea Mihaela
Şef lucr.dr. Cocuz Maria Elena
Prof.univ.dr. Pascu Alina Mihaela
Şef lucr.dr. Costache Cristea
Şef lucr.dr. Miclăuş Roxana Steliana
Şef lucr.dr. Scârneciu Camelia

Membri plini:
Conf.univ.dr. Dima Lorena
Conf.univ.dr. Ifteni Petru
Prof.univ.dr. Burtea Viorica
Conf.univ.dr. Badea Mihaela
Prof.univ.dr. Pascu Alina Mihaela
Prof.univ.dr. Moga Marius Alexandru
Conf.univ.dr. Scârneciu Ioan
Şef lucr.dr. Irimie Marius
Şef lucr.dr. Neculoiu  Marius
Şef lucr.dr. Anastasiu Costin
Şef lucr.dr. Varga Mircea

Supleanţi:
Asist.univ.dr. Bîgiu Nicuşor
Şef lucr.dr. Costache Cristea
Prof.univ.dr. Rogozea Liliana
Şef lucr.dr. Falup-Pecurariu Cristian
Şef lucr.dr. Popovici Bianca
Şef lucr.dr. Grigorescu Dan
Prof.univ.dr. Mironescu Aurel
Conf.univ.dr. Bobescu Elena

Specialităţi
Medicale şi
Chirurgicale

Prof.univ.dr. Moga Marius Alexandru
Conf.univ.dr. Scârneciu Ioan
Şef lucr.dr. Irimie Marius
Şef lucr.dr. Varga Mircea
Şef lucr.dr. Falup-Pecurariu Cristian
Şef lucr.dr. Anastasiu Costin
Şef lucr.dr. Vodă Daniela

16 Litere Literatură şi
Studii Culturale

Conf.univ.dr. Lăcătuş Adrian
Prof.univ.dr. Ilie Rodica Maria
Conf.univ.dr. Armăsar Paula
Conf.univ.dr. Puchianu Carmen
Asist.univ.dr. Botezatu Dan

Membri plini:
Conf.univ.dr. Lăcătuş Adrian
Prof.univ.dr. Ilie Rodica Maria
Conf.univ.dr. Armăsar Paula
Conf.univ.dr. Chefneux Gabriela
Asist.univ.dr. Botezatu Dan
Conf.univ.dr. Săftoiu Răzvan
Conf.univ.dr. Ene Ana
Prof.univ.dr. Gheorghe Mihaela
Lector univ.dr. Arhire Mona

Supleanţi:
Lector univ.dr. Moarcăs Georgeta
Conf.univ.dr. Puchianu Carmen
Lector univ.dr. Ţăranu Dan
Lector univ.dr. Matei Mădălina
Conf.univ.dr. Cusen Gabriela

Lingvistică
Teoretică şi
Aplicată

Conf.univ.dr. Ene Ana
Conf.univ.dr. Săftoiu Răzvan
Prof.univ.dr. Gheorghe Mihaela
Lector univ.dr. Matei Mădălina
Lector univ.dr. Arhire Mona
Conf.univ.dr. Cusen Gabriela
Lector univ.dr. Măda Stanca

17 Drept Drept Lector univ.dr. Şaramet Oana
Prof.univ.dr. Murzea Cristinel-Ioan
Lector univ.dr. Matefi Roxana
Prof.univ.dr. Schiau Ioan
Prof.univ.dr. Nicolae Ioana
Conf.univ.dr. Barbu Silviu Gabriel
Asist.univ.dr. Bârsan Maria Magdalena

Membri plini:
Prof.univ.dr. Murzea Cristinel-Ioan
Lector univ.dr. Şaramet Oana
Lector univ.dr. Matefi Roxana
Prof.univ.dr. Prescure Titus
Prof.univ.dr. Nicolae Ioana
Prof.univ.dr. Schiau Ioan

Supleanţi:
Asist.univ.dr. Dinu Cătălina-Georgeta
Lector univ.dr. Gliga Constantin Ioan
Asist.univ.dr. Bârsan Maria Magdalena
Lector univ.dr. Ciobanu Ramona
Lector univ.dr. Rotaru Salcă Cristina

18 Sociologie şi
Comunicare

Ştiinţe Sociale şi
ale Comunicării

Prof.univ.dr. Răţulea Georgeta Gabriela
Prof.univ.dr. Buzea Carmen
Conf.univ.dr. Onuţ Gheorghe
Lector univ.dr. Nechita Florin
Lector univ.dr. Şimon Mariela

Membri plini:
Prof.univ.dr. Buzea Carmen
Prof.univ.dr. Răţulea Georgeta Gabriela
Lector univ.dr. Şimon Mariela
Lector univ.dr. Sorea Daniela
Lector univ.dr. Meseşan-Schmitz Luiza

Supleanţi:
Conf.univ.dr. Onuţ Gheorghe
Lector univ.dr. Bodi Diana Cristina
Lector univ.dr. Burlacu Mihai

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil Stoica
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Senat

Studenţi aleşi în Consiliul facultăţilor

Facultate Membri Plini Membri Supleanţi

IM

Spoială Adina Cătălina
Bucur Floris Rareş
Scurt Florin Bogdan
Turcu Ovidiu Cristian

Stanciu Liviu Gabriel
Belea Elena
Radu Cosmin Nicuşor
Bidu Vlad Vasile

ITMI
Tureac Andrei Alexandru
Lepădatu Andreea Melania
Barboni Ovidiu Traian

Cernea Robert
Oancea Ioana Roxana
Schioapă Ovidiu Traian

SIM
Lal Vasile Sebastian
Siminel Doina
Popa Robert Ionuţ

Popa Ştefania
Badiu Adina Corina
Pălăduţă Daniel Eduard

IESC

Duruian Ioana Alexandra
Popa Iulia Alexandra
Frusinoiu Roxana Mădălina
Ciubotaru Ionuţ Cosmin
Scorţeanu Ioana Teodora

Dumitru Mădălin Alexandru
Mănoiu Andreea Gabriela
Pârv Andrei

SEF
Lupu Ioana Roxana
Galan Iulia Elena
Ilisanu Andrei

Postolache Bogdan
Tudor Ciprian
Panaiete Viorel

IL
Seremet Elena
Lang Bianca

Nuţu Răzvan
Rusu Andrei Ciprian
Arbanas Radu Silvan

CT Adochiţei Adrian
Florian Mădălina Eliza

Bularcă Răzvan
Burghelea Cătălin Marius

AT Samoilă Raisa Nicoleta
Dumitrache Florin

Cucos Răzvan Ionuţ
Precup Nicoleta

DPM
Sîmpetru Gabriela
Văduva Ioana Denisa
Ciucu Ioan Antone

Damiean Dumitru
Opriţoiu Alexandra
Tătaru Cătălina Maria

MI
Păcurar Maria Cristina
Mîndrican Rareş
Ungureanu Liviu

Spîrchez Sorin Ioan
Solovăstru Mircea
Chirobocia Ion

SEAA

Toader Ionuţ Cătălin
Ene Alexandru
Gurău Alexandru Vasile
Petre Alexandru

Tabalae Sorina Maria
Preda Oana Laura
Pîrlog Teodora
Apostu Maria Mihaela
Harceagă Ioana Alexandra

PSE
Constantin Mihai Alexandru
Unianu Alexandra Ioana

Petre Gabriela
Miklós Norbert

EFSM Drugău Sorin
Popescu Cristina

Teriş Ştefan
Pleşa Răzvan Iulian
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MZ
Boroă Lazăr Maria
Magdalena
Florea Marius Iulian

Ciurezu Theodora
Hoos Hanna Denise

MD

Gulea Sever Ioan
Grigorescu Oana
Rădulescu Mihai
Marchean Horia

Ţigănaş Miron
Lungu Costin-Cristian
Lăculiceanu Alexandru-Georgian
Cîrstoc Iulia

LT

Steinesz Maria Luiza
Fasolă Georgiana
Cucu Monica
Jinga Bianca Georgiana

Babin Andreea
Salcă Iulia
Ciuraru Andreea Mădălina
Ţăpuş Andreea Elena

DR
Denes Kimberly
Marinică Ştefania E lena
Moise Elena Adina

Borcea Diana Elena
Munteanu Andreea Mihaela
Busuioc Ion

SC Nica Alexandra Larisa
Pintea Valentin Cristian

Mărăcine Ruxandra Adriana
Bătrânu Pinţea Vlad

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Senat

Studenţi aleşi în Senatul Universităţii
Facultate Membri plini Membri supleanţi

IM
Colessa Ştefan
Folea Elena Ionela

Sturzu Terodora; Năstase Beatrice Laura;
Fianu Andreea Iuliana; Opriş Andrei Ioan

ITMI Tureac Andrei Alexandru Podeanu Silviu Andrei; Lepădatu Andreea Melania

SIM Soroceanu Victor Popa Robert Ionuţ; Badiu Adina Corina

IESC
Pârv Andrei Petru
Scorţeanu Ioana Teodora

Popa Iulia Alexandra; Duţă Gabriela;
Goran Cătălin Ionuţ; Oană Dragoş Octavian

SEF Balan Vasilică Goia Alexandru Mihai; Albul Toader Emil

IL Angelescu Ana Maria Pasăre Ştefania; Dogaru Miruna Cristina

CT Muşat Marius Bogdan Burghelea Cătălin Marius; Preda Cosmin Georgian

AT Samoilă Raisa Nicoleta Dumitrache Florin; Cucos Răzvan Ionuţ

DPM Chiru Radu Dumitru Damiean Dumitru; Catana Irina

MI Păcurar Cristina Maria Dumitraşcu Ioana; Ungureanu Liviu

SEAA
Toader Ionuţ Cătălin
Tabalae Maria Sorina
Gurău Alexandru Vasile

Petre Alexandru; Ene Alexandru;
Preda Oana Laura; Hârceagă Ioana Alexandra;
Apostu Maria Mihaela; Pîrlog Teodora

PSE Pop Cristina Roxana Ioan Vicenţiu Gabriel; Şiţoiu Andreea

EFSM Deleu Roxana Mariana Leonte Robert Andrei; Boltaşu Anda

MZ Boroş Lazăr Maria Magdalena Florea Marius Iulian; Hoos Hanna Denise

MD
Măndru Florina Mădălina
Rădulescu Mihai

Chelaru Robert Sebastian; Lungu Costin Cristian;
Lăculiceanu Alexandru Georgian; Blendea Dragoş
Nicolaie

LT Steinesz Maria Luiza Jinga Bianca Georgiana; Fasolă Georgiana

DR Luca Marius Gabriel Luca Ionuţ; Niţă Alina

SC Boriceanu Ioana Monica Olaru Karina Teodora; Vatavu Cristina Elena

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA




