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ORDINEA DE ZI  

pentru 

ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS 

din data de 21.07.2022, ora 9:00 

 

 

 

 

1. Raportul privind activitatea Direcției Generale Administrative pe anul 2021.  

 

2. Rezultate concursurilor pe posturile didactice pe perioadă  determinată și nedeterminată, an 

universitar 2021-2022, în semestrul al II-lea. 

 

3. Modificarea componenței nominale a Comisiei Centrale de Admitere prin înlocuirea d-nei 

Isabela Roșca, în calitate de secretar, cu doamna Iuliana Mețiu, avizat prin art. 2 din HCA  

HCA-19_09.06.2022.   

 

4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare, 

avizat prin art. 2 din HCA_16_11.05.2022.   

 

5. Metodologia privind desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă și a 

doctoratului european, avizat prin art. 3 din HCA_16_11.05.2022.   

 

6. Hotărârea CSUD nr. 7 din 6 iunie 2022, respectiv a art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 și 14. Articolul 2 

se modifică astfel: domeniul Inginerie și management îi va fi repartizat un loc bugetar cu 

bursă în schimbul locului bugetar fără bursă, iar domeniului Medicină îi va fi repartizat un 

loc bugetar fără bursă în schimbul unui loc bugetar cu bursă, avizat prin art. 1 din HCA-nr-

21-22.06.2022.   

 

7. Desemnarea domnului lect. univ. dr. Olimpiu - Laurențiu Șoneriu pentru ocuparea funcției 

de prodecan al Facultății de Drept, mandatul 2020-2024, avizat prin art. 11 din HCA-

18_25.05.2022.   

 

8. Transmiterea către ARACIS a raportului de autoevaluare al programului postuniversitar 

”Comunicare interculturală și de afaceri sino-europene” din cadrul Facultății de Litere și 

Arte, avizat prin art. 1 din HCA-17_19.05.2022.   

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-19_09.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA_16_11.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA_16_11.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr-21-22.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr-21-22.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-18_25.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-18_25.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-17_19.05.2022.pdf
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9. Transmiterea către ARACIS a raportului de evaluare internă a programului de studii de 

licență ”Calculatoare” IF, Facultatea de Inginerie, avizat prin art. 1 din HCA-

19_09.06.2022.   

 

10. Rapoartele de autoevaluare ale următoarelor programe postuniversitare din cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2022-0169, avizate prin art. 3 din HCA-nr-21-22.06.2022 , astfel: 

- Managementul riscului în procesele educaționale 

- Managementul calității proceselor educaționale 

- Îmbunătățirea calității proceselor educaționale. 

 

11. Îndreptarea erorii materiale privind structura anului universitar 2022-2023 la Facultatea de 

Medicină, avizată prin art. 2 din HCA-nr-21-22.06.2022.   

 

12. Solicitarea de afiliere la Școala Doctorală Ecumene din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj - Napoca a domnului prof. univ. dr. Ștefan Tobler, avizat prin art. 5 din HCA-

19_09.06.2022.   

 

13. Cererea doamnei conf. univ. dr. Mirela-Aurora Stanciu din cadrul Facultății de ȘAIAPM  

privind afilierea la Școala Doctorală din cadrul Universității de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București, în calitate de conducător de doctorat în domeniul 

Zootehnie, ca urmare a obținerii Atestatului de abilitare nr. 3378 din 22.03.2018, avizat prin 

art. 7 din HCA-nr-21-22.06.2022.   

 

14. Propunerea de afiliere a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu ca membru în British 

Romanian Chamber of Commerce, avizat prin art. 5 din HCA-18_25.05.2022.   

 

15. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu 

domnului prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, rector ASE București, avizat prin art. 10 din 

HCA-18_25.05.2022.   

 

16. Bugetul programului postuniversitar Contabilitatea instituțiilor publice și cuantumul 

tarifelor/ora convențională pentru remunerarea activităților didactice prestate în regim de 

plata, Facultatea de Științe Economice, avizat prin art. 1 din HCA-nr.22-29_06_2022.   

 

 

17. Raportul de evaluare internă a programului de studii de licență Electromecanica - IF, 

Facultatea de Inginerie, în vederea transmiterii către ARACIS, avizat prin art. 2 din HCA-

nr.22-29_06_2022.   

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-19_09.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-19_09.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr-21-22.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr-21-22.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-19_09.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-19_09.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr-21-22.06.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-18_25.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-18_25.05.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.22-29_06_2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.22-29_06_2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.22-29_06_2022.pdf
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18. Modificarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de profesor 

universitar, poziția 44, disciplinele: ”Biotehnologii utilizate în protejarea biodiversității; 

Biotehnologii; Genetică vegetală”, Departamentul Ș.A.I.P.A., Facultatea Științe Agricole, 

Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în sensul înlocuirii dlui prof. univ. dr. ing. 

Adrian Pascu, în calitate de președinte al comisiei de concurs, cu dl. prof. univ. dr. ing. 

Sever-Gabriel Racz, avizat prin art. 1 din HCA-nr.-23-din-04.07.2022.   

 

19. Modificarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de profesor 

universitar, poziția 45, disciplinele: ”Zootehnie generală; Agroturism”, Departamentul 

Ș.A.I.P.A., Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în 

sensul înlocuirii dlui prof. univ. dr. ing. Adrian Pascu, în calitate de președinte al comisiei de 

concurs, cu dl. prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel Pascu, avizat prin art. 2 din  HCA-nr.-23-

din-04.07.2022.   

 

20. Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ale Universității 

”Lucian Blaga” din Sibiu, avizat prin art. 1 din HCA nr. 24 din 07.07.2022. 

 

21. Taxele administrative pentru anul universitar 2022-2023, avizate prin art. 2 din HCA nr. 24 

din 07.07.2022. 

 

22. La propunerea Facultății de Medicină se completează Anexa 2, lit. A, pct. 3 și pct. 7 a HCA 

nr. 14 din 20.04.2022 și aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2083 din 30.05.2022 

referitoare la cuantumul taxelor de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe 

cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din 

cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană pentru 

anul universitar 2022-2023, avizate prin art. 3 din HCA nr. 24 din 07.07.2022. 

 

23. Transmiterea către ARACIS a Rapoartelor de evaluare internă, astfel: 

a) Raport de evaluare internă a programului de studii de licență Finanțe și Bănci -ID, 

Facultatea de Științe Economice, avizat prin art. 9 din HCA nr. 24 din 07.07.2022; 

b) Raport de evaluare internă a programului de studii de licență Economia Comerțului, 

Turismului și Seviciilor – ID, Facultatea de Științe Economice, avizat prin art. 10 din 

HCA nr. 24 din 07.07.2022; 

c) Raport de evaluare internă a programului de studii de licență Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar – ID, Facultatea de Științe Socio-Umane,  avizat 

prin art. 11 din HCA nr. 24 din 07.07.2022.  

 

 

 

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-23-din-04.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-23-din-04.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-23-din-04.07.2022.pdf
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24. Modificarea componenței nominale a  comisiilor de admitere aprobate în cadrul Consiliului 

Facultății de Litere și Arte în data de 6 iulie 2022, avizate prin art. 13 din HCA nr. 24 din 

07.07.2022.  

 

25. Cererea d-lui Rusu Gheorghe Alexandru, absolvent al ULBS în anul 2021 a Facultății de 

Litere și Arte, specializarea Limbi moderne aplicate, de a susține examenul de licență la 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, specializarea Limbi 

străine aplicate, avizat prin art. 5 din HCA nr. 24 din 07.07.2022. 

 

26. Cererea d-lui Ghiță Robert Alexandru, absolvent al ULBS în anul 2016, Facultatea de 

Inginerie, specializarea Științe Inginerești Aplicate, de a susține examenul de licență la 

Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea Inginerie din Hunedoara, art. 12 din HCA 

nr. 24 din 07.07.2022.  

 

27. Raportul privind rezultatele activității de cercetare științifică (SIEPAS) pentru anul 2021, în 

forma avizată prin art. 1 din HCA nr. 27 din 20.07.2022.  

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 


