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HOTĂRÂREA SENATULUI ULBS 

nr. 1411 din 30.03.2017 

 

Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 225/1990, 

În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În baza prevederilor Cartei U.L.B.S, aprobată în şedinţa Senatului din data de 

28.09.2015 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului U.L.B.S., 

aprobat în şedinţa Senatului din data de 31.03.2016, 

Având în vedere dezbaterile din ședința ordinară din data de 30 martie 2017, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Declară vacant un loc în Senat, respectiv în Comisia Senatului pentru 
învățământ, parteneriate internaționale și evaluarea calității, ca urmare a demisiei 
domnului Prof. univ. dr. Marcel RUSU de la Facultatea de Drept a ULBS. 

Art. 2 Aprobă Raportul Rectorului privind starea Universităţii în anul 2016. 

Art. 3 Aprobă Planul operațional 2017-2018. 

Art. 4 Aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 
admitere la programele de studii ale Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu pentru 
anul universitar 2017-2018, cu modificările față de varianta trimisa membrilor 
Senatului în data de 23.03.2017 aprobate în ședința Consiliului de Administrație 
din data de 28 martie 2017 în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 5 Aprobă componența nominală a Comisiei Centrale de Admitere pentru anul 
universitar 2017-2018, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 6 Aprobă componența nominală a Comisiilor de admitere pe facultăți pentru 
anul universitar 2017-2018. 
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Art. 7 Aprobă Cuantumul taxelor de școlarizare pentru studenții români, UE, SEE 
și Confederația Elvețiană și din alte state, înmatriculați la ciclul de învățământ de 
licență IF, IFR și ID, master și doctorat și a taxelor administrative pentru anul 
universitar 2017-2018, cu corectarea erorii matearile din Anexa 1 privind 
cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018, punctul 1 
Facultatea de Litere și Arte, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 8 Aprobă BVC pentru anul 2017, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 9 Aprobă preluarea în administrare a unui teren în suprafață de 20.000 mp, 
din proprietatea statului, aflat în administrarea MApN, în vederea realizării 
investiției ”Complex sportiv la ULBS”, avizată în art. 1 din Hotărârea C.A. nr. 08 din 
10.03.2017. 

Art. 10 Aprobă Procedura Operațională - ”Implementarea și monitorizarea 
proiectelor din fonduri structurale europene”, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 11 Aprobă Procedura Operațională „Derularea achizițiilor publice în ULBS PO-
ULBS-DIPA-201”, avizată în art. 2 din Hotărârea C.A. nr. 07 din 07.03.2017, în 
forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Abrogă PO cu aceeași denumire aprobată în prin Art. 19 din Hotărârea Senatului 
ULBS nr. 527 din 20.02.2015. 

Art. 12 Aprobă Instrucțiunile de lucru „Atribuirea contractelor de achiziție publică 
prin achiziție directă IL-ULBS-DIPA-201”, avizate în art. 3 din Hotărârea C.A. nr. 07 
din 07.03.2017, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Abrogă IL cu aceeași denumire aprobate prin Art. 20 din Hotărârea Senatului 
ULBS nr. 527 din 20.02.2015. 

Art. 13 Aprobă Instrucțiunile de lucru „Atribuirea contractelor de achiziție publică 
prin procedura simplificată IL-ULBS-DIPA-202”, avizate în art. 4 din Hotărârea C.A. 
nr. 07 din 07.03.2017, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Abrogă IL „Atribuirea contractelor de achiziție publică prin procedura cerere de 
ofertă IL-ULBS-DIPA-202” aprobate prin Art. 21 din Hotărârea Senatului ULBS nr. 
527 din 20.02.2015. 

Art. 14 Aprobă Instrucțiunile de lucru ”Atribuirea contractelor de achiziție publică 
prin procedura licitația deschisă IL-ULBS-DIPA-203”, avizate în art. 5 din 
Hotărârea C.A. nr. 07 din 07.03.2017, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 
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Abrogă IL cu aceeași denumire aprobate prin Art. 22 din Hotărârea Senatului 
ULBS nr. 527 din 20.02.2015. 

Art. 15 Validează rezultatatele concursului pentru funcția de Director CSUD la 
ULBS, (aviz în Art. 6 din Hotărârea C.A. nr. 07 din 07.03.2017) și candidatul 
declarat câștigător, în persoana domnului Prof. univ. dr. Dan CHICEA. 

Art. 16 Aprobă Lista Editurilor de prestigiu la nivel internațional recunoscute de 
ULBS, conform paragrafului 2 din coloana Descriptori a Indicatorului I16 din 
SIEPAS - Sistemul integrat de evaluare a performanţelor academice şi ştiinţifice - 
cu aplicare ȋncepând cu anul de raportare 2017, avizată în art. 9 din Hotărârea 
C.A. nr. 07 din 07.03.2017, în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 17 Aprobă Procedura operațională - Organizarea și desfășurarea procesului 
de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, 
în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 18 Aprobă Procedura operațională – Recunoașterea automată de către 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a calității de conducator de doctorat obținută 
în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, în forma Anexă la 
prezenta Hotărâre. 

Art. 19 Aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de 
disertație, astfel: 

 Alineatul 1 al Preambulului se modifică și va avea următorul conținut: 
”Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul: Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, ale Ordinelor ministerului de resort privind Metodologia-cadru de 
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie şi Cartei 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu”. 

 Art. 2 alin. 1 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: ”c) în cazul 
Facultății de Medicină, în cadrul probei prevăzute la lit. a) se susține și o 
probă practică la fiecare specializare, cu excepția specializării Medicină 
generală.” 

  La articolul 5 literele b) și c) se modifică și vor avea următorul conținut: 

”b) diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original sau 
copie legalizată/copie certificată ”conform cu originalul” de persoanele care au 
atribuții desemnate în acest sens.” 
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”c) certificat de naștere în copie legalizată/copie certificată ”conform cu 
originalul” de persoanele care au atribuții desemnate în acest sens.” 

 La articolul 15 alin. (1) teza finală se completează astfel: 

”Până la eliberarea diplomei, candidaților care au promovat examenul de finalizare 
a studiilor, li se eliberează o adeverință de absolvire ce conferă titularului aceleași 
drepturi legale ca și diploma și conține următoarele informații: 

a) funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din 
instituția de învățământ superior; 

b) domeniul de studii universitare; 

c) programul de studii/specializarea; 

d) perioada de studii; 

e) media de finalizare a studiilor; 

f) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de 
predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le 
stabilește (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).” 

Art. 20 Aprobă modificarea și completarea Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată nedeterminată și 
determinată în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, aprobată prin art. 6 din 
Hotărârea Senatuluil ULBS nr. 4451 din 27.10.2016, astfel: 

- La Art. 21 se introduce lit. b1) cu următorul conținut: ”b1) începând cu anul 
universitar 2017-2018, candidații pentru ocuparea postului de profesor 
trebuie să dețină calitatea de conducător de doctorat, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 96 din 8 decembrie 2016, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, publicată în M. Of. nr. 1009 din 
15 decembrie 2016”. 

Metodologia va avea forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 21 Aprobă Completarea Listei cadrelor didactice asociate în anul universitar 
2016-2017, semestrul II, astfel: 

 Dr. BĂCILĂ CIPRIAN IONUȚ la Facultatea de Medicină, Departamentul de 
Medicină Dentară și Nursing (aviz în Art. 4 din Hotărârea C.A. nr. 06 din 
28.02.2017). 
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 BOANTA TEODOR ALIN la Facultatea de Științe Socio-Umane, (aviz în Art. 
4 din Hotărârea C.A. nr. 08 din 10.03.2017). 

 ILIESCU LUCIAN ANDREI la Facultatea de Științe Socio-Umane, (aviz în 
Art. 4 din Hotărârea C.A. nr. 08 din 10.03.2017). 

Art. 22 Validează Art. 2 și Art. 3 din Hotărârea C.A. nr. 8 din 10.03.2017 și 
obligarea Comisiei Centrale pentru acordarea Burselor la nivel de Universitate să 
transmită către Facultățile din ULBS Normele tranzitorii pentru semestrul II al 
anului universitar 2016-2017, valabile până la data de 30.09.2017, în forma Anexă 
la prezenta Hotărâre. 

Art. 23 Aprobă elaborarea unui nou Regulament privind acordarea burselor și a 
altor forme de sprijin material pentru studenți, în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 3.392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții 
din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în M. Of. nr. 
155 din 02.03.2017 care va intra în vigoare la data de 01.10.2017. 

Art. 24 Aprobă Procedura operațională – Monitorizarea inserției absolvenților 
ULBS pe piața muncii, avizată în Art. 3 din Hotărârea C.A. nr. 05 din 21.02.2017, 
în forma Anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 25 Validează Art. 7 din Hotărârea C.A. nr. 05 din 21.02.2017 privind cererile 
IOSUD. 

Art. 26 Validează Art. 16 din Hotărârea C.A. nr. 05 din 21.02.2017 privind plata 
eșalonată a unor sume de bani dispuse prin hotărâri judecătorești. 

Art. 27 Validează Art. 5 din Hotărârea C.A. nr. 06 din 28.02.2017 privind 
propunerea domnului Șef lucrări dr. ATASIE DITER ca membru în Consiliul de 
Administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu. 

Art. 28 Validează Art. 1 din Hotărârea C.A. nr. 07 din 07.03.2017 privind 
componența nominală a comisiei pentru punerea în aplicare a Programului Euro 
200. 

Art. 29 Validează Hotărârea C.A. privind Comisiile de selecție a candidaților pentru 
granturile de mobilități Erasmus + pentru anul universitar 2017-2018. 

Art. 30 Aprobă numirea unei comisii speciale cu caracter temporar care să 
analizeze aspecte de funcționare a Senatului și comisiilor Senatului și să 
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elaboreze propuneri de optimizare a activității, până la sfârșitul anului universitar 
2016-2017, în următoarea componență: 

- Prof. univ. dr. Nicoleta BURDUȘEL, Facultatea de Litere și Arte, 

- Prof. univ. dr. Silviu MORAR, Facultatea de Medicină, 

- Prof. univ. dr. Manuel GUȚAN, Facultatea de Drept, 

- Prof. univ. dr. Bogdan MÂRZA, Facultatea de Științe Economice, 

- Prof. univ. dr. Daniel VOLOVICI, Facultatea de Inginerie, 

- Prof. univ. dr. Sorin RADU, Facultatea de Științe Socio-Umane, 

- Prof. univ. dr. Dan CHICEA, Facultatea de Științe, 

- Membrii Biroului operativ al Senatului ULBS. 

Art. 31 Acordă avizul pentru depunerea dosarului de candidatură pentru Consiliul 
Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării al 
Ministerului Cercetării și Inovării, doamnei Prof. univ. dr. habil. SILVIA FLOREA, în 
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordinul Ministrului Cercetării și 
Inovării nr. 141 din 13.03.2017. 

Art. 32 Acordă avizul pentru menținerea calității de membri ai CNATDCU 
următoarelor cadre didactice: 
Nr. 
crt. 

Comisia de 
specialitate 

Domeniul Științific 
Numele și prenumele / 
funcţia ȋn Comisie 

1 

Științe inginerești 

Calculatoare, tehnologia informației și 
ingineria sistemelor 

Vințan Lucian Nicolae 

2 
Inginerie industrială și management 

Oprean Constantin 

3 Racz Sever Gabriel 

4 

Științe sociale 

Științe juridice 
Guțan Bianca Andrada – 
vicepreședinte 

5 
Sociologie, științe politice și 

administrative 
Rusu Horațiu 

6 

Științe umaniste și 
arte 

Filologie Terian Dan Andrei 

7 

Teologie 

Brusanovski Paul Lucian - 
președinte 

8 Buda Daniel 

9 Chifăr Nicolae 

10 Artele spectacolului 
Chiriac Constantin- 
președinte 

 




