


 
 

 
 

  Cuvântul Rectorului 

 

Stimate colege și colegi, 

Dragi membri ai comunității academice sibiene, 

 

În anul la care se referă acest raport, activitatea echipei manageriale a ULBS s-a desfășurat 

în condiții neobișnuite, generate de pandemia COVID-19. Practic, începutul de mandat a 

coincis cu intrarea în starea de urgență, iar măsurile impuse de autorități au marcat întreaga 

noastră comunitate. Drept urmare, planul managerial cu 

care am pornit la drum a trebuit să fie supus încă din 

primele luni ale pandemiei unor modificări determinate 

de necesitatea trecerii în online a mecanismelor de 

funcționare a universității – integral în cazul activității 

didactice și de cercetare, parțial în cazul activității 

administrative. 

În ciuda condițiilor aparte și a restricțiilor impuse de 

cadrul național, activitatea echipei manageriale a urmărit 

în mod constant transparența decizională, respectarea 

standardelor etice și de integritate, valorile responsabilității, solidarității și libertății 

academice. Nu în ultimul rând, ne-am focalizat asupra reașezării relațiilor cu factorii de 

decizie din plan local și județean, punând accent pe ideea de parteneriat în folosul întregii 

noastre comunități. 

Cele 12 luni de mandat care s-au scurs până acum au afectat profund viața noastră 

cotidiană și ne-au pus în repetate rânduri la încercare sistemul de principii și valori, 

provocându-ne să găsim soluții inedite, să ne adaptăm la situații neexplorate anterior, să ne 

comportăm normal și responsabil, fără a face vreo concesie calității, ci dimpotrivă, depunând 

eforturi constante de a deveni mai buni. De altfel, cred că, în orice cheie am interpreta aceste 

ultime 12 luni, buna-credință ne îndeamnă să observăm că rezultatele comunității noastre 

academice sunt cu totul deosebite: ne-am adaptat rapid la un sistem nou de predare, folosind 

instrumente moderne de e-learning, și am reușit să transformăm un an care părea ratat din 

perspectiva proiectelor de investițiilor și de cercetare într-unul de succes.  

Vă adresez sincere mulțumiri, pentru că toate acestea vi se datorează! 

 



 
 

 
 

Echipa de conducere  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Prorector Programe Studii 
Conf. dr. Horațiu DURA 

Prorector Studenți și Relația 
cu Comunitatea 

Prof. dr. Raluca SASSU 
 
 

  

Prorector Administrare și Dezvoltare 
Organizațională 

Prof. dr. ing. Adrian PASCU 

Prorector Cercetare, Inovare și  
Internaționalizare 

Prof. dr. habil. Andrei TERIAN 
 
 

Rector, 
Prof. dr. habil. Sorin RADU 

 



 
 

 
 

 

Cuprins 

 

 

UNIVERSITATEA ÎN CIFRE 1 

MARTIE 2020 – FEBRUARIE 2021: CRONOLOGIA UNUI AN 2 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 6 

STUDENȚII ȘI RELAȚIA CU COMUNITATEA 11 

CERCETARE, INOVARE ȘI INTERNAȚIONALIZARE 27 

ADMINISTRARE ȘI DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ 38 

STAREA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII 43 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 44 

FACULTATEA DE DREPT 45 

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE 47 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 49 

FACULTATEA DE INGINERIE 50 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 52 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 54 

FACULTATEA DE Ș.A.I.A.P.M 56 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 58 



 
 

 
 1 

Universitatea în cifre  
 

 

 

9 facultăți   41 domenii de studii 

    32 domenii de master 

16 domenii de doctorat 83 programe de licență 

  61 programe de masterat 11609 studenți la licență  

2917 studenți la master   498 studenți la doctorat  

 5325 studenți în anul I (licență și master)  

100 Prof. dr.    164 Conf. dr.   

302 Lectori/Șefi lucrări  

131asistenți   243 personal didactic auxiliar 

128 personal nedidactic  85 membri în Senat 

  6 cămine studențești  
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Martie 2020 – Februarie 2021: Cronologia unui an 

 

 

 

 

 

Aprilie 2020 

• Constituirea echipei de 
management la nivel de rectorat și 
facultăți 

• Reglementarea măsurilor de 
desfășurare online a activității 
didactice și administrative 

• Demararea evaluării periodice și a 
reînnoirii recunoașterii centrelor 
de cercetare 

• Lansarea unor noi programe de 
cercetare finanțate din donația 
Hasso Plattner 

• Producerea de dezinfectant în 
laboratorul Facultății de Medicină 

Mai 2020 

• Achiziția platformei de admitere 
online 

• Raportarea cercetării SIEPAS 
• Inițierea procedurilor de achiziție a 

Laboratorului de biologie molecuară 
• Lansarea competiției de granturi 

individuale HPI 
• Semnarea contractului POR privind 

realizarea de lucrări de reabilitare, 
modernizare, extindere și echipare 
infrastructura educațională a fermei 
didactice din localitatea Rusciori 

 

Martie  2020 

• Declanșarea pandemiei COVID-

19 în România 

• Intrarea în starea de urgență 

• Adoptarea unor măsuri fără 

precedent în istoria 

universității 

• Trecerea activității didactice în 

mediul online 
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Iunie 2020 

• Achiziția aplicației informatice 

ScanGrile 

• Câștigarea unui proiect de 

cercetare în cadrul competiției 

PD a UEFISCDI 

• Adoptarea procedurilor privind 

desfășurarea examenelor de 

studii în sistem online 

• Crearea de conturi 

instituționale (My Account pe 

platforma Gmail) pentru toți 

studenții ULBS 

Iulie 2020 

• Admitere online 
• Desfășurarea examenului de 

admitere la Facultatea de 
Medicină și la Departamentul de 
Artă Teatrală, în condiții 
excepționale din punct de vedere 
pandemic, în format față-în-față 

• Câștigarea a două proiecte de 
cercetare în cadrul competiției 
TE a UEFISCDI 

• Adoptarea procedurii de 
finanțare din fondurile HPI a 
centrelor de cercetare 

• Implementarea de măsuri 
privind creșterea calității și 
consolidarea școlii doctorale 

August 2020 

• Lansarea competiției de 

granturi de excelență „Hasso 

Plattner” 
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Septembrie 2020 

• Adoptarea noii organigrame a 
ULBS 

• Adoptarea planului de măsuri 
pentru organizarea activității 
didactice și administrative în anul 
universitar 2020/2021 

• Depunerea notei conceptuale și a 
temei de proiectare a noului 
obiectiv de investiții „Construire 
Complex Sportiv la ULBS” la CNI 

• Organizarea săptămânii de 
orientare SO…ULBS la nivelul 
universității 

• Câștigarea a patru proiecte 
Erasmus+ Parteneriate strategice 

• 5344 candidați admiși 
• 91 candidați admiși doctorat 
• 29 candidați olimpici admiși 

Octombrie 2020 

• Achiziția platformei GSuite 
Enterprise for Education 

• Refundamentarea tarifelor pentru 
toate activitățile didactice 
prestate în regim de plată cu ora 
prin creșterea lor semificativă  

• Aducerea la zi a dosarului de 
evaluare instituțională depus la 
ARACIS 

• Adoptarea noului manual de 
identitate vizuală și crearea noii 
sigle de branding a ULBS 

• Adoptarea noului ROI al ULBS 

 

 

Noiembrie 2020 

• Semnarea contractului POR privind 
reabilitarea, consolidarea, extinderea și 
dotarea infrastructurii educaționale 
destinată Facultății de Litere și Arte 

• Depunerea aplicației 
SMARTINNOBUSINESS 

• Câștigarea proiectului de cercetare 
finanțat din fonduri SEE 

• Recunoașterea la nivel național a DIH-
ului inițiat de ULBS 

• Organizarea primei ediții a Sibiu 
Innovation Days 

• Operaționalizarea D-School 
• Obținerea statutului de spital clinic al 

Spitalului de Psihiatrie „Gh. Preda”  
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Decembrie 2020 

• Încheierea procedurilor de 
acreditare și intrarea în funcțiune a 
Laboratorului de Biologie 
Moleculară 

• Câștigarea grantului de cercetare 
ERC - Consolidator (primul grant 
de acest tip câștigat de o 
universitate din România) 

• Câștigarea a trei proiecte de 
cercetare în cadrul competiției PCE 
organizată de UEFISCDI 

• Achiziția platformei QuestionPro și 
demararea procesului de evaluare a 
activității cadrelor didactice de 
către studenți 

• Aprobarea de către CE a propunerii 
de reînnoire a Cartei Erasmus 
pentru ULBS 

Ianuarie 2021 

• Lansarea noului survey de 

evaluare a cadrelor didactice de 

către studenți 

• Finalizarea și recepția lucrărilor 

de modernizare a Căminului 6 

• Finalizarea și recepția lucrărilor 

de modernizare a terenurilor de 

sport din cadrul Facultății de 

Științe 

• Vizita de evaluare instituțională 

a ULBS de către ARACIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Februarie 2021 

• Implementarea platformei TeachON 

• Admiterea pentru finanțare a 

Proiectului POCU – Profesionalizarea 

carierei didactice  

• Avizarea celor șase fișe de proiect 

FDI pentru competiția 2021 

• Demararea proiectului Pre-/Pro- 

Universitate, destinat elevilor 
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Activitatea didactică 
 

Obiectivele esențiale, menite a pune mai bine în lumină rolul cadrului didactic în cadrul ULBS, au vizat 
în perioada martie 2020 – februarie 2021 următoarele aspecte:  

1. recunoașterea și propulsarea activității didactice ca misiune fundamentală a universității; 
2. consolidarea programelor de studii existente, dezvoltarea și adaptarea ofertei educaționale; 
3. formarea continuă a cadrelor didactice și diversificarea ofertei de studii prin stimularea altor 

tipuri de programe decât acelea cuprinse în ciclurile de licență și masterat; 
4. inițierea de programe de formare continuă pentru profesori și pentru alte categorii de adulți; 
5. consolidarea și extinderea colaborării ULBS cu învățământul preuniversitar. 

Perioada de raportare a stat sub semnul pandemiei, iar aceasta a impus explorarea unor căi și soluții 

alternative pentru realizarea obiectivelor propuse. În privința activității didactice, preocupările 

principale au vizat adaptarea procesului instructiv-educativ și de evaluare la mediul online. Totodată, 

regulamentele de desfășurare a examenelor din sesiune, a examenelor de finalizare a studiilor, a 

susținerilor de teze de doctorat și de abilitare au fost adaptate și au permis derularea acestor activități 

în condiții normale, de calitate și de siguranță. 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Compatibilizarea 
Planurilor de 
învățământ ale 
programelor de studii 
cu standardele ARACIS 
și adaptarea 
programelor de studii 
la condiționările 
impuse de piața 
muncii 

• Au fost compatibilizate și adaptate planuri de învățământ la 26 
programe de licență și la 20 programe de masterat. Planurile au fost 
adaptate în conformitate cu cerințele pieței muncii și cu standardele 
ARACIS. 

Planificarea eficientă 
și dezvoltarea 
programelor de 
practică, internship și 
voluntariat  

• În condițiile epidemiologice, de criză sanitară fără precedent, practica 
de specialitate a fost în cea mai mare parte suspendată. A fost 
încurajată activitatea de voluntariat în rândul studenților. Un exemplu 
relevant: studenți voluntari de la Facultatea de Medicină au activat în 
instituțiile din rețeaua sanitară a județului Sibiu, dar și a județelor de 
reședință ale studenților (Unități spitaliceți, DSP etc.). Au fost încheiate 
acorduri de colaborare/parteneriat/voluntariat cu Spitalul Clinic 
Județean Sibiu și DSP Sibiu. 

Înființarea de noi 
programe de studii în 
limbi străine. 

• S-au înființat cinci programe de studiu în limbi străine (unul 
autorizat, patru în curs de autorizare): 3 programe de licență în limba 
engleză – Biologie, Medicină, Teologie Ortodoxă Pastorală); 1 program 
de masterat în limba germană – Teologie Ortodoxă; 1 program 
postuniversitar în limba germană: Comunicare interculturală în spaţiul 
de limbă germană; 
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Organizarea de cursuri 
(școli) de 
vară/toamnă pentru 
elevi și studenți.   

• A fost inițiat un proiect comun ULBS – Consiliul Județean al Elevilor 
Sibiu, cu scopul de a veni în sprijinul pregătirii elevilor de liceu pentru 
examenul de bacalaureat, alte activități cu scop educativ și de 
promovare – Acord ULBS/CJES; 

• Toate școlile de vară programate au fost suspendate din motive 
generate de pandemia COVID-19; 

ULBS și clasamentele 
internaționale  

• Au fost făcute demersurile necesare pentru ca ULBS să aplice la încă 
trei rankinguri internaționale importante: Times Higher Education 
World University Rankings, Clarivate Global Institutional Profiles Project  
și la QS Stars University Rating System. 

Evaluarea calității 
programelor de studii 
de licență și master în 
concordanță cu 
standardele ARACIS.  

• În ianuarie 2021 ULBS a fost evaluată instituțional de către ARACIS. 
Cu toate că încă nu am primit răspunsul oficial, toate datele arată că 
ULBS își va menține calificativul „Grad de încredere ridicat”. 

• În anul universitar 2020/2021, pe lângă cele 17 programe de studii 
universitare de licență evaluate în cadrul vizitei instituționlae, au fost 
evaluate periodic alte două programe de licență și 20 de programe de 
masterat. 

• Astfel, în anul univ 2020/2021 au fost evaluate periodic 19/71 
programe de licență și 20/66 programe de masterat. 

Digitalizarea mediului 
de învățare. Utilizarea 
Platformelor de e-
learning Open Source 

• Utilizarea platformei Google G Suite în perioada martie – septembrie 
2020, de către majoritatea titularilor din ULBS, platformă pusă la 
dispoziția universității de Google. 

• Achiziția platformei G Suite Enterprise for Education – prima 
universitate din România și Estul Europei care a utilizat această 
platformă. 

• Dezvoltarea de către cadrele didactice titulare ale DPPD și Facultății de 
Inginerie a platformei colaborative TeachON. 

• Au fost elaborate regulamente și proceduri pentru utilizarea 
platformei de e-learning la nivel de licență, masterat, doctorat, 
abilitare. 

Analiza conformității 
programelor de studii 
de licență ID-FR la 
standardele ARACIS și 
elaborarea de măsuri 
de îmbunătățire.  

• În urma evaluării periodice ARACIS au fost reacreditate 4 programe 
de studii ID/FR din totalul de 15; 

• De asemenea, pentru prima dată, programele de studii de la ID/FR au 
beneficiat de platforma de e-learning a ULBS – G Suite Enterprise for 
Education.  
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Monitorizarea aplicării 
procedurilor de 
evaluare a calității 
programelor ID-FR. 

• Evaluarea calității programelor ID-FR s-a realizat prin pregătirea 
dosarelor de autoevaluare a programelor ce au fost supuse evaluării 
periodice ARACIS. 

• Studenții de la ID/Fr au beneficiat pentru prima oară de adrese 
instituționale @ulbsibiu.ro – fapt ce le permite accesul la resurse 
digitale prin MyAccount/Anelis. 

• De asemenea, tot anul acesta, în luna ianuarie, studenții de la ID/FR au 
primit același chestionar de evaluare a cadrelor didactice ca și 
studenții ULBS de la programele cu frecvență.  Acest aspect contribuie 
la armonizarea și îmbunătățirea procedurilor de evaluare a calității și 
pentru programele ID/FR. 

Proiectarea, 
acreditarea și 
implementarea de 
programe de instruire, 
formare continuă  

• În vederea realizării reconversiei profesionale pentru cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar, dar și pentru alte categorii de 
personal, s-au înființat 3 programe/cursuri postuniversitare: unul 
în limba germană – Comunicare interculturală în spaţiul de limbă 
germană (FSSU); două în limba română – Design experimental și 
analiza datelor în cercetarea biologică și ecologică (Facultatea de 
Științe); Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în 
muncă (Facultatea de Inginerie); 

• Pentru formarea și perfecționarea personalului cu funcții de conducere 

și/sau administrative au fost organizate cursuri de leadership 

academic și design thinking, la care au participat peste 40 de 

persoane;  

Diversificarea ofertei 
de activități și module 
de formare continuă și 
specializare în 
metodica predării, 
comunicare și 
negociere pentru 
cadrele didactice din 
ULBS.  

• Punerea în funcțiune a Platformei colaborative TeachOn; organizarea 
de cursuri de leadership și design thinking.  

Optimizarea și 
monitorizarea 
procedurilor de 
evaluare a activității 
didactice.   

• QuestionPro – soft de proiectare de chestionare: 
- un nou chestionar de evaluare a cadrelor de către studenți, 

implementat în ianuarie 2021; 
- dezvoltarea de noi instrumente pentru evaluarea colegială și 

managerială, precum și pentru evaluarea satisfacției 
studenților/cadrelor didactice;  

• Inițierea procedurilor pentru implementarea unui nou model de 
raportare a activității didactice de către cadrele didactice (componenta 
didactică SIEPAS) – aflat în faza de proiectare, în urma consultărilor la 
nivelul tuturor departamentelor din ULBS. 

• Au fost revizuite peste 20 de metodologii, regulamente și 
proceduri, în condițiile pandemiei. 
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Organizarea 
concursurilor de 
ocupare a posturilor 
didactice.  

• Din cauza condițiilor și restricțiilor impuse de pandemia cu COVID-19, 
în semestrul II al anului universitar 2019/2020 nu au fost scoase la 
concurs posturi didactice în ULBS. 

• În semestrul I al anului universitar 2020/2021 au fost scoase la 
concurs 35 de posturi didactice, după cum urmează: Lector/Șef 
lucrări – 20 posturi pe perioadă nedeterminată și 1 post pe perioadă 
determinată; Asistent universitar – 8 posturi pe perioadă 
nedeterminată și 6 posturi pe perioadă determinată. 

• În semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 au fost scoase la 
concurs 50 de posturi didactice, după cum urmează: Profesor 
universitar – 6 posturi; Conferențiar universitar – 13 posturi; 
Lector/Șef lucrări – 11 posturi pe perioadă nedeterminată și 2 posturi 
pe perioadă determinată; Asistent universitar – 5 posturi pe perioadă 
nedeterminată și 13 posturi pe perioadă determinată. 

• Concursurile s-au desfășurat cu respectarea normelor sanitare impuse 
de perioada pandemică, iar pentru semestrul al II-lea al anului univ. 
2020/2021 a fost adoptată o procedură în vederea susținerii online a 
prelegerilor și interviurilor prevăzute de Regulamentul de concurs. 
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Raport titulari, pe facultăți, din total cadre didactice pe universitate  

 

Facultatea 
Număr 
titulari 

Procent 
 

FSTI 57 8.18%  

FING 112 16.07%  

FDRE 34 4.88%  

FLIA 93 13.34%  

FMED 149 21.38%  

FSAIAPM 44 6.31%  

FSSU 124 17.79%  

FSEC 59 8.46%  

FTEO 25 3.59  

FSTI
8.18%

FING
16.07%

FDRE
4.88%

FLIA
13.34%

FMED
21.38%

FSAIAPM
6.31%

FSSU
17.79%

FSEC
8.46%

FTEO
3.59%
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Studenții și relația cu comunitatea 

Axele prioritare de intervenție în sectorul activităților studențești au fost îmbunătățirea actului didactic 

și dezvoltarea laturii formative a educației, mai ales în condițiile trecerii bruște a activității didactice în 
mediul online. 

Preocuparea pentru asigurarea unui act educațional de cea mai bună calitate și, în același timp, pentru 

confortul pedagogic și psihologic al studenților, într-o situație de criză sanitară și educațională, au fost 

principalele obiective urmărite odată cu preluarea mandatului de către noua echipă de conducere. 

Acest lucru a fost realizat prin menținerea unei comunicări permanente cu reprezentanții studenților în 
structurile de conducere, cu șefii de ani și de grupă ai programelor de studii,  dar și cu tutorii. 

Identificarea  
aspectelor 
problematice cu care 
se confruntă 
studenții 
universității odată cu 
desfășurarea 
activității în mediul 
online (atât 
activitatea didactică, 
cât și activitatea 
administrativă) 

• În vederea identificării aspectelor problematice cu care s-au 
confruntat/se confruntă studenții odată cu intrarea în online a 
activității didactice a fost realizat și distribuit un chestionar, la 
care au răspuns 8% dintre studenții ULBS. Cu toate că rata de răspuns 
nu a fost una acceptabilă, a rezultat că principalele probleme cu care 
aceștia s-au confruntat au fost: lipsa resurselor materiale pentru 
desfășurarea activității, volumul mare de muncă individuală, 
problemele personale cauzate de pandemia de Covid 19 – îngrijirea 
de persoane vulnerabile (vârstnici, copii), pierderea jobului etc. Nu în 
ultimul rând, percepția stării de bine a suferit o modificare de 180 în 
rândul studenților, de la starea de bine, optimism, bucurie la tristețe, 
deprimare, îngrijorare. 

• Ca măsuri remediale, studenții au beneficiat, din partea Centrului de 
consiliere și orientare în carieră (în semestrul II al anului universitar 
2019/2020) și a Biroului de consiliere și orientare în carieră din 
cadrul SmartHUB (în primul semestru al anului universitar 
2020/2021), de servicii de consiliere psihologică online. 

• În cadrul unui program guvernamental de acordare de sprijin logistic 
studenților, ULBS a depus un proiect de finanțare a 526 tablete 
destinate studenților.  

• S-au achiziționat 29 de laptopuri pentru olimpicii care au fost 
admiși la ULBS cu media 10. 

• S-au aprobat 46 de propuneri de reducere și scutiri de taxe 
pentru studenții ULBS. 

• S-au oferit candidaților în cadrul admiterii 2020/2021 138 de 
granturi finanțate de ULBS și companiile partenere. 

Dezvoltarea unei 
platforme de e-
learning la nivel 
instituțional  

• Utilizarea platformei G Suite, în semestrul II al anului universitar 
2019/2020, și a platformei G Suite Enterprise for Education, 
începând cu anul universitar 2020/2021. 
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Înființarea Centrului 
de Servicii integrate 
pentru studenți  

• În data de 25.09.2020 a fost înființat, în cadrul noii structuri 
organizatorice a ULBS, Centrul de Servicii Integrate pentru 
Studenți – SmartHUB, structură ce coordonează activitățile de 
consiliere psihologică a studenților, activitățile de consiliere în 
carieră și Centrul de învățare. Ea își propune, pe de o parte 
diversificarea serviciilor dedicate studenților, iar, pe de altă parte, 
integrarea acestor servicii într-o singură structură coordonatoare.  
Acest lucru va permite o mai bună gestionare a serviciilor pentru 
studenți.  

• Începând cu 01.02.2021, SmartHUB are și șef serviciu. 

Dezvoltarea unui 
program de 
tutoriat/mentorat la 
nivelul ULBS 

• Programul de peer-mentoring în ULBS a fost inițiat începând cu 
anul universitar 2020/2021, în decursul căruia 350 de studenți din 
anul I beneficiază de mentorat din partea a 150 de studenți din 
anul II. 

Actualizarea 
documentelor 
(regulamente, 
metodologii) privind 
activitatea 
studenților și a 
relației cu 
comunitatea 

• Începând cu martie 2020 a început un proces de revizuire a unor 
documente (metodologii și proceduri) privind activitatea studenților. 

• Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 
acordate studenților a fost revizuit în colaborare cu membrii 
Comisiei centrale de acordare a burselor, reprezentanții studenților 
din consiliile facultăților și Senat, reprezentantul studenților în 
Consiliul de Administrație, secretarele șefe ale facultăților, directorul 
DGA. Consultările au început în luna aprilie, iar Regulamentul a fost 
avizat în Senat în 25 octombrie 2020, cu aplicare începând cu 
semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021. 

Realizarea unor 
parteneriate 
strategice cu 
instituții/organizații 
economice și sociale  

Parteneriate cu  
• Bosch Automotive SRL Blaj; 
• Direcția de Sănătate Publică Sibiu; 
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu; 
• Spitalul Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” Sibiu; 
• NTT Data Sibiu; 
• Decathlon Sibiu; 
• Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu; 
• Consiliul Județean al Elevilor Sibiu; 

Realizarea 
săptămânii de 
orientare la nivelul 
universității 

• Pentru facilitarea tranziției studenților din anul I la mediul 
universitar, a fost organizată săptămâna de orientare SO… ULBS (atât 
de ULBS), o săptămână în care studenții de anul I din întreaga 
universitate au participat la evenimente culturale, întâlniri cu 
specialiști în domeniile de studiu, activități cu tutorii, au beneficiat de 
un tur virtual al universității, dar și al orașului Sibiu.   

• Cu prilejul săptămânii de orientare, pentru studenții din anul I a fost 
organizat un concurs de fotografii, pe facebook, în parteneriat cu 
firma Continental, care a oferit premii pentru primii trei clasați. 
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Raportul numărului de studenți la licență, raportat la numărul de studenți din universitate 
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Raportul numărului de studenți la master, raportat la numărul de studenți din universitate 
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Promovabilitatea la licență, promoțiile 2019, 2020, în raport cu numărul de studenți înmatriculați în 

anul I 

 

 

Facultatea 
Promovabilitate 

2019 
Promovabilitate 

2020 
 

FSTI 76.58% 65.88%  

FING 58.79% 44.67%  

FDRE 61.92% 63.07%  

FLIA 55.68% 55.83%  

FMED 51.61% 43.15%  

FSAIAPM 71.68% 70.26%  

FSSU 93.71% 94.14%  

FSEC 69.04% 60.69%  

FTEO 62.52% 57.77%  
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Promovabilitatea la master, promoțiile 2019, 2020, în raport cu numărul de studenți înmatriculați în 

anul I 

 

Facultatea 
Promovabilitate 

2019 
Promovabilitate 

2020 
 

FSTI 67.69% 59.38%  

FING 88.35% 81.18%  

FDRE 63.72% 68.46%  

FLIA 59.72% 55.93%  

FMED 59.62% 63.88%  

FSAIAPM 67.12% 61.90%  

FSSU 87.50% 78.08%  

FSEC 83.87% 72.22%  

FTEO 74.19% 74.53%  
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Facultatea de Teologie – admitere 2019, 2020 
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Facultatea de Drept – admitere 2019, 2020 

 

  
  
  

  
 



 
 

 
 19 

Facultatea de Litere și Arte – admitere 2019, 2020 
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Facultatea de Științe Socio-Umane – admitere 2019, 2020 
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Facultatea de Inginerie – admitere 2019, 2020 
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Facultatea de Științe – admitere 2019, 2020 

 

  
  
  

  
 



 
 

 
 23 

Facultatea de Medicină – admitere 2019, 2020 
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Facultatea de Științe Agricole, Industrie alimentară și protecția mediului – admitere 2019, 2020 

 

  
  
  

  



 
 

 
 25 

Facultatea de Științe Economice – admitere 2019, 2020 
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Rezultate admitere 2019, 2020, pe Universitate, licență și master, învățământ cu frecvență 

 

 

 

 

La admiterea în anul universitar 2020-2021, ULBS a avut: 

• cel mai mare număr de dosare depuse din ultimi 5 ani (licență + master, IF+ID/IFR) = 
18.097, cu peste 10.000 de dosare mai mult decat în anul anterior; 

• 5.344 de candidați admiși (licență + master, IF+ID/IFR), cu 168 mai mulți față de anul 
2019-2020; 

• 91 de candidați admiși la studiile de doctorat; 

• 29 de candidați olimpici. 
 

 

6953, dosare 
depuse 

15950, dosare 
depuse 

4432, admiși 

4531, admiși 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2019 2020



 
 

 
 27 

Cercetare, inovare și internaționalizare 
 

Strategia cercetării, inovării și internaționalizării din perioada martie 2020 – februarie 2021 s-a 
focalizat pe atingerea următoarelor obiective esențiale:  

1. creșterea calitativă și eficientizarea cercetării științifice, a creației artistice și a performanței 
sportive;  

2. limitarea efectelor pandemiei asupra desfășurării mobilităților internaționale;  
3. stimularea inovației corelate cu nevoile mediului economic;  
4. consolidarea și dezvoltarea studiilor doctorale;  
5. optimizarea activității editurii ULBS. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost realizate următoarele activități:  

• evaluarea activității de cercetare individuală (prin intermediul sistemului SIEPAS), dar și a 
activității centrelor de cercetare din cadrul ULBS, care a avut loc între 16 aprilie și 15 mai 
2020, în vederea reînnoirii recunoașterii acestora la nivelul instituției; din cele 24 de centre 
au depus documentația și au fost reacreditate 20 de centre, cu 283 de membri activi. 

• (re)acreditarea revistelor și a Editurii ULBS în cadrul evaluării naționale realizate de către 
CNCS în domeniul Științe Umaniste; editura a crescut de la categoria C la categoria B în 
domeniile la care a aplicat, iar revistele au obținut cel puțin categoria pe care o avuseseră la 
evaluarea din 2012; 

• reînnoirea Cartei Erasmus și realizarea de demersuri pentru o cât mai mare absorbție a 
fondurilor din proiectele de mobilități; 

• implementarea proiectelor finanțate prin donația Hasso Plattner; în acest mod au fost 
finanțate, prin competiție, centrele de cercetare (re)acreditate din ULBS,  granturile interne, 
granturile de excelență, iar o parte din fonduri au fost direcționate spre premierea 
rezultatelor cercetării și spre D-School; 

• atragerea de fonduri noi prin aplicații la competiții naționale și internaționale; în anul 2020 
au fost câștigate și/sau contractate un număr de 12 proiecte: Proiecte de cercetare 
postdoctorală (1), Proiecte „Tinere echipe” (2), Proiecte de cercetare exploratorie (3), 
Proiecte colaborative de cercetare EEA & Norway Grants (1), proiecte finanțate prin IUCN 
Dubna (2), proiecte Horizon 2020 (3). Sumele atrase de ULBS din activitatea de cercetare 
prin participarea la competițiile naționale și internaționale depășesc 16.500.000 de lei 
(3.450.000 euro). 
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Reorganizarea 
activității 
serviciului CD 
(SCDI) prin 
transformarea 
sa într-un 
serviciu-suport 
pentru titulari 

• În perioada vizată, SCDI a oferit suport constant titularilor ULBS în 
probleme precum indexarea/cotarea publicațiilor științifice, căutările 
în baze de date specializate, completarea SIEPAS ș.a. 

• În momentul de față, se are în vedere extinderea acestor categorii de 
servicii în direcția scrierii de proiecte de cercetare și a scrierii de 
articole științifice. Ambele tipuri de activități au fost incluse în 
propunerea de proiect FDI ce urmează a fi depus pe axa D6 – 
Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități. 

Raportarea 
activității de 
cercetare  

• În perioada 14 aprilie – 4 august 2020, s-a desfășurat raportarea 
activității de cercetare a titularilor ULBS pe anul 2019, în 
conformitate cu indicatorii SIEPAS. Rezultatele procesului de evaluare 
au fost aprobate în ședința de Senat din data de 4 august 2020 și ele 
pot fi vizualizate la adresa http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html 

• O evaluare de ansamblu a rezultatelor activității de cercetare se 
găsește în Raportul privind activitatea de Cercetare, Inovare și 
Internaționalizare desfășurată la ULBS în anul 2020: 
https://senat.ulbsibiu.ro/wp-
content/uploads/280121/2_Raport%20 
privind%20actv%20de%20cercetare, 
%20inovare%20si%20internationalizare.pdf  

Realizarea unei 
dezbateri la 
nivelul ULBS cu 
privire la 
oportunitatea și 
modul de 
revizuire a 
evaluării 
cercetării 
individuale și 
modificarea în 
consecință a 
SIEPAS 

• Dezbaterea a fost lansată odată cu începutul noului an universitar, iar 
în decursul lunii octombrie 2020 au avut loc întâlniri consultative 
față-în-față cu 19 din cele 24 de departamente ale ULBS. În cadrul 
acestor discuții s-au formulat diverse propuneri de revizuire a 
SIEPAS, printr-o mai bună corelație cu standardele CNATDCU și prin 
adaptarea la specificul fiecărui domeniu. Din păcate, întâlnirile față-
în-față cu departamentele au trebuit întrerupte din cauza intrării 
Sibiului în scenariul roșu și apoi în carantină. 

• Ulterior, s-a solicitat facultăților trimiterea de puncte de vedere 
sintetice, în scris, până la data de 29 ianuarie 2021, cu privire la 
revizuirea SIEPAS. Propunerile au fost primite și centralizate la 
nivelul SCDI, iar ele urmează să fie sintetizate în scurt timp  într-o 
variantă de lucru. , 

 
 
 
Implementarea 
programelor 
HPI aprobate la 
nivelul CA  
 
 
 

• În perioada martie 2020-februarie 2021, la nivelul ULBS s-au 
implementat următoarele programe recurente finanțate din bugetul 
donației Hasso Plattner și aprobate de către CA: 
− Competiția de granturi individuale de cercetare științifică, creație 

artistică și performanță sportivă: în anul 2020 s-au acordat 50 de 
asemenea granturi; 

− Recompensarea rezultatelor cercetării (pentru cadre 
didactice/cercetători, dar și pentru doctoranzi); 

− Made by ULBS; 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/280121/2_Raport%20%20privind%20actv%20de%20cercetare,%20%20inovare%20si%20internationalizare.pdf
https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/280121/2_Raport%20%20privind%20actv%20de%20cercetare,%20%20inovare%20si%20internationalizare.pdf
https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/280121/2_Raport%20%20privind%20actv%20de%20cercetare,%20%20inovare%20si%20internationalizare.pdf
https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/280121/2_Raport%20%20privind%20actv%20de%20cercetare,%20%20inovare%20si%20internationalizare.pdf
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Implementarea 
programelor 
HPI aprobate la 
nivelul CA 

− Sprijinirea revistelor ULBS (prin găzduirea de către baza de date 
SCIENDO); 

− Asigurarea de acces la baze de date internaționale (prin 
programul ANELIS PLUS). 

− Operaționalizarea D-School, atât pe componenta Design Thinking, 
cât și pe aceea MakerSpace (noiembrie 2020). 

• Din păcate, alte programe foarte populare din anii anteriori 
(Organizarea excursiilor de studii și a vizitelor documentare pentru 
studenți; Mobilități externe pentru studenți și doctoranzi; 
Organizarea de manifestări științifice ș.a.), deși au primit aprobarea 
CA, nu s-au putut implementa în mod corespunzător de-a lungul 
anului 2020, din cauza pandemiei. 

Monitorizarea 
noilor programe 
HPI lansate în 
2020 

• Începând cu luna aprilie 2020, din fondurile donației Hasso Plattner s-
a lansat o nouă serie de programe, și anume: 

− Amenajarea Laboratorului de Biologie Moleculară din curtea 
Facultății de Medicină; 

− Finanțarea centrelor de cercetare recunoscute la nivelul ULBS; 

− Granturile de excelență „Hasso Plattner” (ERG).  

• Pentru ultimele două linii de finanțare, în decursul ultimului an s-au 
elaborat proceduri de organizare, s-au desfășurat competițiile 
aferente, s-au anunțat rezultatele, s-a făcut contractarea (în cazul ERG, 
unde au fost selectate spre finanțare 6 proiecte) și s-a demarat 
finanțarea. Suma alocată centrelor este de 600.000€, iar aceea 
destinată granturilor de excelență este în valoare de 900.000€. 

• SCDI monitorizează în mod constant stadiul implementării fiecărui 
program. 

Delimitarea 
obiectivelor și a 
atribuțiilor între 
SCD și CTC sub 
raportul 
utilizării 
fondurilor HPI 

• Delimitarea obiectivelor și a atribuțiilor s-a făcut printr-o disociere 
clară a planurilor de activitate aferente celor două structuri. Pentru 
fiecare dintre ele, CA (în aprilie 2020) și HPI (în iunie 2020) au 
aprobat activități specifice, care nu interferează. Drept urmare, în 
momentul de față întregul buget al donației HPI este alocat pe linii 
specifice de activități. 

 
Stimularea 
creșterii 
numărului de 
proiecte depuse 
și a ratei de 
succes la 
competițiile de 
cercetare 
naționale și 
internaționale 
 

• În decursul anului 2020 s-au câștigat și/sau contractat următoarele 
proiecte de cercetare la ULBS: 

A. Competiții lansate de UEFISCDI 
− Proiecte de cercetare postdoctorală (PD): Baghiu Ștefan: 

Traducerea romanului străin în România (1794-1944): O lectură 
distantă: 246.910 lei; 

− Proiecte „Tinere echipe” (TE):  
o Terian-Dan Simina: Fenomenul "fake news" în limba 

română. O abordare discursiv computațională: 431.830 lei; 
o Rusu Mihai: Politicile (re)denumirilor stradale: geografii 

simbolice și spații identitare în România postsocialistă: 
449.995 lei; 
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Stimularea 
creșterii 
numărului de 
proiecte depuse 
și a ratei de 
succes la 
competițiile de 
cercetare 
naționale și 
internaționale 

− Proiecte de cercetare exploratorie (PCE):  
o Nicu Paul Valentin: Tipare ascunse în spectre chiroptice: 

programarea intuiției chimice: 1.198.032 lei; 
o Popa Adela: Provocările revenirii la muncă după o boală 

cronică în România: obstacole, factori facilitatori și 
colaborarea celor implicați: 1.060.044 lei; 

o Terian-Dan Andrei: De la arhivă la canon: o lectură de la 
distanță a romanului românesc (1845-1947): 1.197.582 lei. 

− Proiecte colaborative de cercetare EEA & Norway Grants: 
Tobler Stefan: The Role of the Romanian Orthodox Church in Social 
Integration of Roma People: Towards a Participatory Approach: 
724.575 euro (3.477.960 lei); 

B. Competiții lansate de IUCN Dubna (Institutul Unificat de Cercetări 
Nucleare) 

− IUCN Dubna: Chicea Dan: 5500 USD 
− IUCN Dubna: Răcuciu Mihaela: 3000 USD 

C. Competiții internaționale Horizon 2020 
− H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP: Pîrvu Bogdan: Digital 

twins bringing agility and innovation to manufacturing SMEs, by 
empowering a network of DIHs with an integrated digital platform that 
enables Manufacturing as a Service (MaaS): 29.625 euro; 

− European Research Council ERC-Consolidator: Terian-Dan Andrei: 
A Transnational History of Romanian Literature (TRANSHIROL): 
1.450.000 euro. 

• Sumele atrase de ULBS din activitatea de cercetare prin participarea 
la competițiile naționale și internaționale depășesc 16.500.000 de lei 
(3.450.000 euro). 

Elaborarea unei 
strategii și a 
unui cadru 
procedural 
privind cultura 
inovării în 
cadrul ULBS 

• Pentru atingerea acestui obiectiv, s-a desfășurat prima ediție a Sibiu 
Innovation Days (26-27 noiembrie 2020), eveniment menit să 
consolideze legăturile între universitate, mediul de afaceri și factorii 
administrativi de la nivel național și internațional. Evenimentul s-a 
desfășurat sub forma unui parteneriat între Centrul de Transfer de 
Cunoaștere ULBS – HPI și Cluj IT Cluster și a cuprins 9 paneluri și 
peste 50 de prezentatori. Detalii privind evenimentul se găsesc la 
adresa https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/ 

• Totodată, ULBS a inițiat constituirea unui Digital Inovation Hub 
(LAB4COM), care a luat ființă în luna august 2020, iar în luna 
noiembrie a obținut recunoașterea în urma unei competiții 
desfășurate la nivel național.  

• Nu în ultimul rând, pentru elaborarea unui cadru procedural comun 
privind cultura inovării în ULBS, CTC și SCDI eu elaborat o Procedură 
Operațională referitoare la proprietatea intelectuală din cadrul ULBS 
(PO-ULBS-ITC-002), menită să unifice și să omogenizeze documentația 
existentă la nivelul instituției. Procedura a primit o serie de observații 
și avizul Biroului Juridic și urmează a fi trimisă în curând pe circuitul 
de aprobări. 

https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/
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Organizarea 
Conferinței 
Internaționale a 
Tinerilor 
Cercetători 

• Prima ediție a Conferinței a avut loc în perioada 22-24 octombrie 
2020, în ciuda faptului că s-a amânat cu 5 luni din cauza pandemiei 
COVID-19. Tot din acest motiv, proiectul multidisciplinar inițial al 
conferinței nu s-a mai putut concretiza, conferința desfășurându-se 
în cadrul unui singur domeniu – Filologie. La conferință au participat 
128 de tineri cercetători, precum și cercetători cu experiență din 
România, Germania și Franța, conform programului disponibil la 
adresa https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/wp-
content/uploads/Program-CONCEF-v23.08.1.pdf 

• Se estimează că lucrările conferinței vor fi publicate în 5 volume, care 
se află în momentul de față în lucru, textele fiind predate și editorii de 
volume desemnați.  

Demararea 
demersurilor 
privind 
acreditarea Școlii 
Doctorale 
Interdisciplinare 
a ULBS 

• În vederea acreditării IOSUD-ULBS, a Școlii Doctorale 
Interdisciplinare a ULBS și a domeniilor de studii doctorale, în 
perioada inclusă în raportare s-au luat următoarele măsuri: 
− evaluarea preliminară a situației Școlii Doctorale și 

implementarea de măsuri pentru optimizarea șanselor de 
acreditare a cât mai multor domenii de studiu; în acest sens, la 
propunerea CSUD, în data de 26.06.2020 Senatul ULBS a adus o 
serie de modificări Regulamentului de studii doctorale al 
universității;  

− completarea structurilor de conducere pe linia de studii 
doctorale: au fost numiți membrii CSUD pentru mandatul și s-au 
demarat alegerile pentru reprezentantul conducătorilor de 
doctorat și reprezentantul doctoranzilor în CSUD pentru 
mandatul 2020-2024; a fost numit un director al Școlii Doctorale 
Interdisciplinare; au fost demarate alegerile pentru ceilalți 
membri ai școlii doctorale; concursul pentru funcția de director al 
CSUD este în desfășurare; s-au stabilit coordonatorii de domenii 
de doctorat; 

− s-a stabilit calendarul de realizare și depunere a dosarului de 
acreditare al IOSUD, SDI și al domeniilor de doctorat. 

 
Sprijinirea 
studenților 
străini din ULBS 
și a studenților 
ULBS din 
străinătate pe 
durata 
pandemiei 
COVID-19 
 
 
 
 

• În contextul pandemiei provocate de COVID-19, pe baza îndrumărilor 
transmise de ANPCDEFP, ULBS a oferit studenților Erasmus+ incoming 
și outgoing posibilitatea schimbării mobilității clasice în (1) mobilitate 
de tip combinată (blended mobility) – care face referire la o activitate 
de învățare ce se realizează prin combinarea unei perioade de 
mobilitate în format virtual și o perioadă de mobilitate în format fizic și 
(2) mobilitate în format virtual (virtual mobility) – prin care 
studentul se află în țara de origine și urmează activități de învățare 
online oferite de instituția din țara gazdă.  

 
 
 
 
 

https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/wp-content/uploads/Program-CONCEF-v23.08.1.pdf
https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/wp-content/uploads/Program-CONCEF-v23.08.1.pdf
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Sprijinirea 
studenților 
străini din ULBS 
și a studenților 
ULBS din 
străinătate pe 
durata 
pandemiei 
COVID-19 
 

 
 
Pentru studenții incoming aflați la ULBS: 
• S-a oferit sprijin studenților străini pe toată perioada pandemiei prin 

comunicare permanentă cu aceștia prin grupuri de WhatsApp, 
Facebook, e-mail şi telefon, pentru asigurarea implementării și a 
menținerii măsurilor maxime de siguranță. Aceștia au fost informați cu 
promptitudine cu privire la măsurile impuse de autoritățile naționale și 
locale, Direcția de Internaționalizare asigurând traducerea în limba 
engleză a tuturor ordonanțelor militare, decretelor, modelelor de 
declarație pe propria răspundere care vizau studenții străini. De 
asemenea, s-a realizat un model de adeverință prin care studenților li se 
garanta de către conducerea ULBS dreptul la susținerea examenelor în 
format online, prin platforma Google Classroom, în cazul în care 
decideau să plece din țară sau să continue mobilitatea în format virtual. 
În același timp, Direcția de Internaționalizare a informat partenerii 
universitari cu privire la fiecare modificare a măsurilor la nivel național, 
iar la începutul lunii aprilie 2020 s-a transmis fiecărui partener o 
scrisoare oficială prin care au fost informați despre opțiunile pe care 
studenții lor, înmatriculați la ULBS, le au la dispoziție (de a renunța la 
mobilitate/ a continua online din Sibiu/ sau a continua online din țara 
de origine).  

Pentru studenții outgoing 
• Direcția de Internaționalizare a menținut contactul permanent și cu 

studenții ULBS plecați în mobilități Erasmus+, pentru care a demarat 
măsuri de întoarcere în țară cu prioritate, unde a fost cazul; a intrat în 
contact atât cu MEC, cât și cu autoritățile române din țările gazdă 
(Consulate, Ambasade); a solicitat detalii despre gestionarea situației 
provocate de pandemie birourilor Erasmus ale universităților gazdă. În 
cazul studenților ale căror mobilități au fost întrerupte sau nu s-au mai 
putut demara, ULBS a aprobat „Formularul de încadrare a mobilității în 
caz de forță majoră”, prin care, pe baza documentelor justificative, s-a 
oferit sprijinul financiar necesar. De asemenea, în situația în care 
participantului i s-a impus o perioadă de carantină sau autoizolare în 
țara gazdă, această perioadă a putut fi acoperită financiar prin grantul 
Erasmus+. 

• Direcția de Internaționalizare a oferit studenților o informare corectă și 
completă asupra măsurilor de siguranță și prevenție impuse de 
autorități în țara gazdă, astfel încât studenții să nu fie puși în situații de 
risc la sosire și pe parcursul derulării mobilității. 
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Implementarea 
proiectelor de 
mobilități 
Erasmus+ 

• Acest proces fundamental pentru procesul internaționalizării 
învățământului superior a fost limitat în anul 2020 de restricțiile 
legislative generate de pandemia COVID-19. Cu toate acestea, 
Departamentul de Internaționalizare a avut o preocupare constantă 
pentru a reduce impactul pandemiei asupra mobilităților. Astfel, în anul 
2020, studenții internaționali incoming au putut beneficia în continuare 
de mobilitatea lor la ULBS online, fie din campusul universității, fie din 
țara de origine pentru cei care au dorit sa se întoarcă acasă în timpul 
pandemiei. În ce privește beneficiarii de mobilități outgoing în curs de 
derulare la momentul izbucnirii pandemiei, Direcția de Internaționalizare 
a ULBS a fost in permanent contact cu Direcția de Relații Internaționale și 
Afaceri Europene a Ministerului Educației pentru asistență în caz de 
repatriere a beneficiarilor de mobilități precum și ANPCDEFP pentru 
încadrarea acestor situații la „cazuri de forță majoră”. 

• Situația concretă a mobilităților efectuate și a fondurilor angajate în acest 
scop este următoarea: din contractul 2019-1-RO01-KA103-062280, 
început în 2019 și prelungit până în 2022, au fost angajate până la 
31.12.2020 91,3% din fonduri; în ceea ce privește contractele cu țările 
partenere (non-UE), din contractul 2019-1-RO01-KA107-062999 s-au 
cheltuit până la finele anului precedent c. 10% din fonduri, dar contractul 
s-a prelungit până în 2022.  În ceea ce privește mobilitățile acordate prin 
Programul de educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor 
(ESAYEP), s-a reușit până la data de 31.12.2020 angajarea aproape în 
totalitate a fondurilor (99,04%) pentru contractul 18-MOB-0062. 

Depunerea și 
câștigarea de 
noi proiecte pe 
liniile de 
finanțare ale 
Erasmus+ 

• În perioada martie 2020- februarie 2021 s-au câștigat și a început 
implementarea următoarelor proiecte finanțate din fonduri Erasmus+, pe 
linia Parteneriate Strategice: 
− UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for 

Community - 1.09.2020 – 31.08.2023 – Cod 2020-1-BG01-KA203-
079271 – coordinator Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria – 
grant total 370.760 Euro – Responsabil ULBS – Conf. dr. Roxana 
Savescu 

− SafeEngine - Blended Learning through Innovative Tools for 
Sustainable and Safety Engineering and Social Inclusion - 
1.12.2020 – 31.05.2023 – Cod 2020-1-RO01-KA203-080085 – 
Coordonator Universitatea Politehnica Bucuresti, Romania - 263.624 
Euro - Responsabil ULBS Prof. dr. Lucian Cioca 

− CULTSENSE, Sensitizing Young Travelers for Local Cultures - 
1.09.2020 – 31.08.2023 - Cod 2020-1-NL01-KA203-064791 – 
Coordonator - Erasmus University, Netherlands - 430.241 Euro - 
Responsabil ULBS Conf. dr. Cosmin Tileagă 

− Professional’s Media Empowerment Trough Educational 
Suitability”- PROMETHEUS - 01.11.2020-01.11.2022 – Cod 201-
075989-KA2-SE-16/20 – Coordonator Univerza V Mariboru, Slovenia - 
222.289 Euro - Responsabil ULBS Prof. dr. Daniel Mara 
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Elaborarea 
unei strategii 
de cooperare 
pe termen 
scurt și mediu 
la nivelul 
consorțiului 
UNES 

• Începând din anul 2019, ULBS este membră a consorțiului UNES 
(University for a New European Society), alături de Universitatea Paris-
Est Créteil (Franța), Universitatea din Cordoba (Spania), Universitatea din 
Evora (Portugalia), Universitatea din Udine (Italia) și Universitatea din 
Patras (Grecia). 

• În anul februarie 2020, consorțiul a aplicat cu un proiect propriu la 
competiția Erasmus+ destinată Universităților Europene, dar, din păcate, 
în ciuda unei evaluări foarte favorabile, proiectul nu a fost selectat pentru 
finanțare (conform rezultatelor făcute publice în luna iulie).  

• Ulterior, odată cu începutul noului an universitar, s-au reluat discuțiile 
privind continuarea cooperării prin depunerea de proiecte comune pe 
alte axe de finanțare ale programului Erasmus+ (în special Parteneriate 
Strategice). În acest sens, momentan se așteaptă lansarea noilor competiții.  
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Rezultatele cercetării raportate pentru anul 2019, pe facultăți, raportat la punctajul pe universitate 
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Rezultatele cercetării raportate pentru anul 2019, în raport cu numărul de titulari pe facultăți, precum 
și cu punctajul minim  ce trebuie realizat în funcție de titularii facultăților 

 

Facultatea Nr. 
titulari 

Punctaj 
minim 

Procent 
titulari 

Procent 
punctaj 

Punctaj 
realizat 

Procent 
punctaj 
realizat 

FSTI 58 16100 8.67% 8.46% 64807 14.79% 

FING 107 32500 15.99% 17.09% 69720 15.91% 

FDRE 34 9900 5.08% 5.21% 11755 2.68% 

FLIA 86 24100 12.86% 12.67% 91546 20.89% 

FMED 144 37950 21.52% 19.95% 51461 11.74% 

FSAIAPM 45 12850 6.73% 6.76% 28721 6.55% 

FSSU 110 30400 16.44% 15.98% 65989 15.06% 

FSEC 59 17150 8.82% 9.02% 36001 8.21% 

FTEO 26 9250 3.89% 4.86% 18302 4.18% 

Total 669 190200   438302  
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Repartizarea tipurilor de reviste, după indexare 

 

 
 

2020 a fost un an atipic, care a obligat nu doar universitățile, ci toate instituțiile, atât din plan 
național, cât și internațional, să-și regândească practicile, strategiile și modul de lucru. Totuși, impactul 
pandemiei COVID a fost unul manifestat diferit în diferite zone de activitate, în funcție de modul în care 
acestea presupun sau nu interacțiuni și mobilități umane. Pe de altă parte, trebuie spus că nu toate 
tendințele și fenomenele din ultimul an se explică prin pandemia COVID.  
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Administrare și dezvoltare organizațională 
 

În ceea ce privește managementul și dezvoltarea organizațională, în perioada martie 2020 – februarie 
2021, universitatea a urmărit ca obiective strategice dezvoltarea capacității financiare și asigurarea 
unui echilibru economic al instituției, prin:  

− valorizarea resurselor existente, în sensul eficientizării acestora; 
− generarea de noi venituri, cu scopul acoperirii costurilor pentru buna funcționare a universității; 
− elaborarea unei politici de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii ULBS. 

Modernizarea și extinderea infrastructurii didactice și de cercetare au constituit direcții majore de 
acțiune în perioada 2020-2021. Strategia desfășurată în acest sens a fost fundamentată pe prioritizarea 
obiectivelor-cheie și identificarea surselor de finanțare, acordându-se o atenție deosebită accesării 
fondurilor structurale.  

În sensul celor amintite s-au desfășurat în perioada de raportare următoarele activități: 

Proiecte finanțate 
prin Fondul de 
Dezvoltare 
Instituțională 
(FDI) 

• În anul 2020 au fost finanțate proiecte pe toate cele șase domenii strategice 
vizate de CNFIS, prin care se urmărește dezvoltarea instituțională și anume: D1 
– Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului 
la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței 
muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea în carieră; D2 – 
Internaționalizarea învățământului superior din România; D3 – Asigurarea 
funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor 
didactice, a bazelor de practică și ale altor infrastructuri a activităților didactice, 
din cadrul universităților; D4 – Susținerea activităților societăților 
antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților; D5 – 
Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și 
eticii academice; D6 – Susținerea cercetării de excelență din universități. 

• Valoarea acestor proiecte este de 1.870.000 RON 

Proiecte finanțate 
prin Programul 
Operațional 
Capital Uman 
(POCU) 

• Prin programul operațional Capital Uman au fost câștigate următoarele 
proiecte: 

− un proiect în calitate de beneficiar POCU/626/6/13/131571 - EDU PRACTICA – 
Cheia succesului primului loc de muncă pentru studenții ULBS, valoarea totală a 
proiectului fiind de 4.741.792,15 lei, cu o co-finanțare din partea ULBS de 
94.835,85 lei; 

− un proiect în calitate de partener POCU/626/6/13/131571 - INSPIRE - 
Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, 
valoarea totală a proiectului fiind de 4.732.361,91 lei, din care suma aferentă 
ULBS ca partener este de 1.214.173,66 lei, iar co-finanțarea din partea ULBS 
este de 24.283,47 lei. 

− un proiect în calitate de partener principal, în luna februarie a anului 2021 
ULBS, pe linia de finanțare: POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6 
- Educație și competențe, proiectul cu titlul: Profesionalizarea carierei 
didactice – PROF – 146587, care are ca obiectiv general asigurarea 
mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de 
învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de 
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formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare 
psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum 
și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din 
România, în activitatea de predare /formare și în activitatea de management 
educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de 
educație. Valoare eligibilă totală proiect: 135.733.852,02 lei, sumă alocată 
ULBS – 16.519.534,97 lei, contribuție proprie – 330.390,68 lei. 

Proiecte finanțate 
prin Programul 
Operațional 
Regional (POR) 

• O atenție deosebită a fost acordată proiectelor care vizează lucrări de 
reabilitare, modernizare, extindere etc. Astfel, în perioada martie 2020 – 
februarie 2021, au fost câștigate următoarele proiecte: 
- Proiectul POR/2017/10.3/1/7regiuni/122416, care are ca și obiectiv 

realizarea de lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare 
infrastructura educațională a fermei didactice din localitatea Rusciori, 
comuna Șura Mică, județul Sibiu. Proiectul are un buget total de 
18.726.917 lei și o co-finanțare din partea ULBS de 349.591 lei; 

- Proiectul POR/2017/10.3/1/7regiuni/124767, ce vizează reabilitarea, 
consolidarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale destinată 
Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Proiectul are un buget de 18.905.419 lei și o co-finanțare din partea 
ULBS de 378.015 lei; 

− Proiectul privind Învățământul Secundar / Romanian Secondary 
Education Project – ROSE - Summer AGRI-FOOD - 
AG328/SGU/PV/III/18.06.2020, în valoare de 283.926 lei 

− Proiect depus prin linia de finanțare Schema de ajutor de minimis Innotech 
Student - POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13. - SMART INNOBUSINESS - Sprijin 
pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative – 140563 care 
este, în acest moment, în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. 
Proiectul care are ca obiectiv creșterea numărului de absolvenți care își 
găsesc un loc de muncă și de ocupare in corelație cu nevoile pieței muncii. 
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Realizarea de 
investiții din 
fonduri 
proprii/donații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reabilitarea completă a terenurilor de sport din cadrul Facultății de Științe, 
investiție în valoare de 1.120.000 lei, fiind astfel realizate două terenuri 
multifuncționale cu suprafețe de joc de ultimă generație: 

• primul teren este destinat practicării baschetului și voleiului, având o 
suprafață de joc de tip Gerflor, specială pentru sport în aer liber; 

• al doilea teren este destinat practicării fotbalului, handbalului și tenisului, cu o 
suprafață de iarbă artificială; 

• Ambele terenuri au fost dotate cu instalație de nocturnă pe sistem led; 
• Finalizarea lucrărilor de reabilitare (începute în martie 2020) ale Căminului 

Studențesc nr. 6, în valoare de 5.400.000 lei. După renovare, noul cămin 
studențesc este structurat pe 4 nivele și dispune de un număr de 140 de locuri 
de cazare, fiind amenajate 44 camere cu 3 paturi și 4 camere cu 2 paturi. În 
noua configurație, căminul are la fiecare nivel câte o bucătărie complet utilată 
(veselă, mese, scaune, aragaze, cuptoare cu microunde și câte un frigider 
aferent fiecărei camere). Toate camerele au baie proprie, iar la două nivele sunt 
spălătorii pentru studenți dotate cu mașini de spălat automate și uscătoare de 
rufe. Căminul dispune de conexiune la internet precum precum și de sistem de 
supraveghere video, iar accesul în cămin se face pe baza cardului ULBS.  

• Achiziția, în luna mai, a platformei de Admitere on-line realizată de către 
RedPoint, compania de la care a fost achiziționat în anul 2007 și softul în care se 
realizează managementul școlarizării studenților din universitate (UMS) 
realizându-se astfel pentru prima dată în istoria universității noastre 
înscrierea on-line a candidaților la concursul de admitere. Valoarea acestei 
platforme a fost de 125.000 lei  

• Achiziția în luna iunie a aplicației informatice ScanGrile (5 licențe), cu ajutorul 
căreia se poate realiza corectarea automată a examenelor de tip grilă. Aplicația 
permite definirea propriilor tipuri de examene, prin stabilirea numărului de 
întrebări, de variante și seturi de sesiuni. De asemenea, de poate define 
punctajul în funcție de fiecare întrebare și se calculează punctajul total. Se pot 
utiliza grile cu minim 100 de întrebări și cu maxim 5 variante de răspuns. 
Aplicația a fost utilizată pentru prima dată la examenul de admitere de la 
Facultatea de Medicină, în sesiune iulie 2020. Aplicația poate fi utilizată 
pentru examene de admitere, dar și pentru alte tipuri de examene, în cadrul 
facultăților ULBS, respectiv a programelor de studii. Valoarea acestei aplicații 
informatice a fost de 10.000 lei 

• Achiziția platformei G Suite Enterprise for Education, dezvoltată de Google, în 
luna octombrie 2020. Astfel, ULBS a devenit prima instituție de învățământ 
superior din România și din Europa de Est care utilizează una dintre cele 
mai moderne și complete platforme de predare online. Parteneriatul cu 
Google datează din anul 2011, iar în 2012 ULBS a devenit prima universitate 
din Romania cu acces la această platformă, migrând toate serviciile de pe 
serverele proprii pe G Suite. Platforma G Suite Enterprise for Education 
permite generarea unor rapoarte de originalitate, și de asemenea deține și alte 
la funcții avansate Google Meet (Live-stream, înregistrare video meetings, 
salvare înregistrare conferință în Google Drive etc.), se pot obține rapoarte de 
prezență, se pot adresa întrebări sau se pot realiza sondaje în videoconferință și 
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Realizarea de 
investiții din 
fonduri 
proprii/donații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se pot crea clase paralele de lucru, toate acestea la un nivel ridicat de securitate 
a datelor. Valoarea contractului, pentru 24 de luni, este de 160.000 lei. 

• Achiziția platformei QuestionPro, în luna decembrie 2020, cu scopul 
realizării online a diferitelor tipuri de evaluări, necesare în monitorizarea 
calității serviciilor educaționale și adminsitrative în Universitate. Platforma a 
fot utilizată pentru prima dată în ULBS pentru realizarea evaluării cadrelor 
didactice de către studenți, dar ea permite generarea oricărui tip de chestionar, 
cu adresabilitate selectivă (facultăți, programe, domenii, categorii de studenți, 
cadre didactice, personal adminsitrative etc.) În plus, platforma poate fi 
utilizată și în realizarea de cercetări și studii. Ea garantează securitatea 
cibernetică, dar și respectarea întrutotul a prevederilor GDPR. Valoarea 
abonamentului anual al acestei platformă este de 6.500 lei.  

• Demararea demersurilor pentru pe lângă Compania Națională de Investiții 
(CNI-SA) în vederea includerii obiectivului de investiții „Construire Complex 
Sportiv la ULBS, comuna Șelimbăr, jud. Sibiu” în Lista sinteză a 
subprogramului „Complexuri sportive” aprobată prin Ordinul MLPDA nr. 3961 / 
14.10.2020. Obiectivul de investiții - un complex sportiv multifuncțional 
destinat activităților de învățământ, competițiilor sportive naționale și 
internaționale, dar și unor evenimente precum: simpozioane, manifestări 
științifice și sociale, concerte, festivaluri, expoziții, târguri – va avea o suprafață 
construită la sol de 8.000 mp, iar sala de sport din cadrul acestui complex va 
avea o capacitate de 3.500 de locuri, cu posibilitatea de extensie de peste 
5.000 de locuri. Complexul sportiv va dispune de spații interioare destinate 
activităților didactice de sport și educație fizică, sală de sport pentru competiții 
naționale și internaționale, iar spațiile exterioare vor fi amenajate pentru 
practicarea fotbalului, tenisului de câmp, baschetului, voleiului, handbalului și 
atletismului. Toate aceste spații destinate practicării sportului vor fi realizate în 
conformitate cu normele federațiilor internaționale de specialitate. 
Complementar activităților didactice organizate pentru studenți, complexul 
sportiv este gândit să găzduiască și activități derulate în cadrul acordurilor de 
colaborare cu instituțiile locale și naționale de profil în vederea organizării de 
evenimente de specialitate dedicate elevilor, studenților, sportivilor amatori și 
de performanță. La începutul anului 2021, CNI-SA a întocmit și a publicat, în 
sistemul național de achiziții publice (SICAP), caietul de sarcini în vederea 
atribuirii contractului de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
pentru acest obiectiv de investiții. Valoarea totală preconizată pentru această 
investiție este de aproximativ 10.000.000 Euro. 

• Realizarea unui laborator de biologie moleculară cu nivel de securitate 
BSL2, acreditat pentru realizarea de teste pentru SARS-CoV-2. Obiectivul acesta 
a fost realizat în sprijinul Spitalului Clinic Județean de Urgență, în vederea 
combaterii pandemiei, prin poiecte care urmăresc prevenirea îmbolnăvirii, dar 
și diagnosticarea virusului. Laboratorul a fost finanțat prin intermediul 
fondurilor Fundației Hasso Plattner (cca. 1.060.000 lei) și a realizat până în 
prezent peste 1200 de teste PCR. În viitor, laboratorul va permite realizarea de 
proiecte de cercetare în biologie moleculară, cu aplicații în diverse domenii: 
biologie aplicată, medicină, farmacie, ecologie, industrie alimentară. Cheltuielile 



 
 

 
 42 

 

 

Realizarea de 
investiții din 
fonduri 
proprii/donații 

de funcționare și cheltuielile cu resursa umană (șase specialiști) sunt finanțate 
din bugetul ULBS. 

• Totodată, în perioada de început a pandemiei COVID-19, cadre didactice 
universitare ale ULBS au produs în laboratorul de farmacie din cadrul 
Facultății de Medicină, peste 1000 litri de dezinfectant, după rețeta OMS, 
dezinfectant care a fost pus la dispoziția Crucii Roșii Sibiu. Materia primă 
pentru producerea dezinfectantului a fost pusă la dispoziție de Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură, în colaborare cu Consiliul Județean Sibiu. 
Dezinfectantul produs a fost utilizat și în spațiile ULBS.  

• În perioada martie 2020 – februarie 2021, s-au realizat lucrări de reabilitare, 
întreținere și reparații curente la spațiile de învățământ aflate în patrimoniul 
ULBS, în valoare de peste 1.130.000 lei (modernizarea sistemului de încălzire 
din cadrul Facultății de Drept, modernizarea parțială a spațiilor de învățământ 
din clădirea Facultății de Litere și Arte și a Facultății de Științe Socio-Umane). 

Creșterea 
numărului de 
aplicații pentru 
proiectele pe 
fonduri europene. 

• ULBS a pregătit documentația tehnică pentru depunerea următoarelor 
proiecte pe programe de finanțare Programul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) și / sau Programul Operațional Regional (POR): 

− Centrul Educațional și de Simulare în Medicină (CESM); 
− Modernizare infrastructura educațională și eficientizare energetică a 

spațiilor din Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul ULBS; 
− Modernizare infrastructura educațională și eficientizare energetică a 

spațiilor din Facultatea de Științe din cadrul ULBS; 
− Modernizare infrastructura educațională (construcția unui etaj retras) și 

eficientizare energetică a spațiilor din Facultatea de Inginerie din cadrul 
ULBS; 

− Lucrări de reabilitare a Căminului Studențesc nr. 7. 
• Valoare estimată a celor cinci proiecte este de 17 milioane Euro 

Dezvoltarea și 
îmbunătățirea 
serviciilor de 
marketing/ 
rebranding ale 
ULBS  

• Realizarea noului manual de identitate vizuală a ULBS și crearea noii 
sigle de branding a universității 
(https://drive.google.com/file/d/1EjgdVtWc6qRaoLqJIqKoQt7SdgzwkRs_/
view); 

• Înființarea unei comisii de marketing; 
• Realizarea de materiale promoționale moderne (pop-up-uri, pagini web ale 

ULBS cu noile însemne de brand, producerea unor materiale promoționale noi: 
cămăși, căni, seturi de pixuri, stick-uri de memorie etc.); 

• Reluarea activității Newsletter-ului ULBS; 
• Lansarea ULBS TV, care va emite în regim online, înregistrat. Emisiunile vor fi 

difuzate pe canalul de YouTube al universității. La acest moment grila de 
programe este constituită din 3 emisiuni: ULBS News apare o dată pe lună și 
prezintă știri de interes pentru comunitatea academică; ULBS Alumni este o 
serie de interviuri cu absolvenți ai ULBS (apare de două ori pe lună); ULBS 
People va include interviuri cu profesori și studenți (apare de două ori pe lună). 

 

https://drive.google.com/file/d/1EjgdVtWc6qRaoLqJIqKoQt7SdgzwkRs_/view
https://drive.google.com/file/d/1EjgdVtWc6qRaoLqJIqKoQt7SdgzwkRs_/view
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Starea financiară a universității 
 
În anul 2020, universitatea a încasat venituri totale în sumă de 205.429.290 lei și a efectuat 

cheltuieli în sumă de 184.292.375 lei, realizând un excedent bugetar operațional de 21.136.915 lei. 
Adăugând la această sumă excedentul existent la începutul anului în valoare de 29.881.745 lei, rezultă 
un total de 51.018.660 lei care dă garanția continuității și sustenabilității activității în universitate în 
anul 2021. 

Execuția veniturilor și a cheltuielilor este prezentată în mod detaliat în Raportul privind execuția 
bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2020.  

 



 
 

 
 44 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 

1. Număr special al revistei Transilvania despre diaconie realizat de cadrele didactice de la 
Facultatea de Teologie în colaborare cu colegi din Africa de Sud.  Revista Transilvania nr. 9, 2020 a 
fost realizat de colegii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă în cooperare cu colegi de la Facultatea de 
Teologie și Studii Religioase de la Universitatea Pretoria, Africa de Sud. Tema acestui număr special a 
fost diaconia văzută din cele mai diferite perspective: teologică, etică, istorică, socială. În anul 2021 va 
fi realizat un număr similar pe tema migrației. 

2. Decembrie 2020: Zilele andreiene (online). Este deja o tradiție ca în fiecare început de decembrie 
să se desfășoare la Sibiu Zilele andreiene, o serie de manifestări științifice organizate de Arhiepiscopia 
Sibiului în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. În decembrie 2020 s-au desfășurat 
următoarele activități: 
- collocviul doctoranzilor: s-au prezentat cercetări științifice realizate de doctoranzi; 
- collocviul masteranzilor: au fost prezentate referate de către doctoranzi; 
- prelegeri deschise ale unor personalități internaționale, doctor h.c. ai Universității Lucian Blaga din 
Sibiu. Au conferențiat: Prof. Dr. John Anthony McGuckin, Universitatea Oxford și Johann Schneider, 
Halle, Germania.   

3. Decembrie 2020: Participare la Conferință internațională pe tema efectului pandemiei asupra 
vieții Bisericilor organizată de Columbia University. Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost co-
organizatoare a acestei conferințe. S-a organizat un „panel românesc” în cadrul acestei conferințe, cu 
participarea unor colegi de la la Sibiu, Arad și Cluj.  

4. Ianuarie 2021: Colocviul doctoranzilor Sibiu/Berna (ediția a treia, online). Este deja o tradiție 
ca doctoranzii în teologie istorică de la Univesitatea din Berna și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
să organizeze un collocviu de prezentare și comentare a cercetării lor științifice. Au participat 
doctoranzi ai celor două universități din România, Elveția, USA, India, Serbia și Kazahstan.  

5. 30 ianuarie 2021: sărbătoarea Facultății. În fiecare an o serie de manifestări liturgice și științifice 
marchează aceată sărbotoare. Particularitatea acestui an a fost desfășurarea online a unei prelegeri 
online susținută de Prof. Dr. Ioan I. Ică jr. și urmărită de un larg public online. 

6. Reactivarea Revistei MUSA a studenților. A fost reactivată revista MUSA a studenților Facultății de 
Teologie, care a apărut la începutul secolului al XX-lea și care din diferite motive și-a încheiat activitatea. 
Primul număr va apărea în curând.   

7. Transformarea Anuarului Academic al Facultății într-o publicație știinșifică acreditată. 
Anuarul academic apare din 2000, fără însă a avea un board științific sau vreo acreditare. S-a format 
boardul științific și va apărea într-o nouă ținută, astfel încât să poată fi acreditat în 2024 ca o publicație 
științifică. 
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FACULTATEA DE DREPT 

• STUDENȚI 

PROIECTUL START-UP TUTORIAL implementat în cadrul Facultății de Drept are ca obiectiv general 
scăderea continuă a gradului de abandon al studenților în primul an de studii universitare. 

PREGĂTIREA ȘI LIVRAREA UNUI ATELIER DE CARIERĂ pentru studenți, în cadrul proiectului START-
UP TUTORIAL. Tematica: autocunoaștere, informare cu privire la viitoarele profesii, întocmirea CV-ului, 
modalități de eficientizare a comportamentului de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru 
interviul de selecție.  

COLABORARE CU ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT ELSA – The European Law Students’ 
Association 

ELSA este cea mai mare organizație din lume a studenților în Drept și a tinerilor juriști. ELSA România 
este singura asociație a studenților în Drept și a tinerilor juriști care activează la nivel național în 
România.  

ÎNTÂLNIRE CU EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
Serie de întâlniri cu invitați importanți din lumea juridică și administrativă.  

• CERCETARE, MEDIU ACADEMIC ȘI PROFESIONAL 

PARTENERIAT CU ACADEMIA DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA 

Încheierea unui parteneriat cu Academia de Științe Juridice în vederea editării unui volum omagial în 
anul 2021. 

PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA FACULTĂȚILOR DE DREPT DIN ȚĂRILE LATINE 

Pregătirea organizării Conferinței internaționale Statul de drept în perioada Covid-19, 6-7 mai 2021, 
organizat împreună cu Asociația Facultăților de Drept din Țările Latine cu ocazia aniversării a 10 ani de 
la înființarea Asociației. 

PREGĂTIRE „AGENDA 50 DE ANI FACULTATEA DE DREPT” 

Anul 2021 este anul în care se împlinesc a 50 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității 
Lucian Blaga din Sibiu. „Agenda” include o serie de manifestări care să marcheze aniversarea.  

COORDONARE VOLUM REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT PRIVAT  

Revista Română de Drept Privat este cea mai prestigioasă publicație din țară în domeniu.  Facultatea de 
Drept din Sibiu va coordona nr. 2/2021 al revistei. 

PARTENERIAT LEGAL ACCELERATORS 2020 

Legal Accelerators este un eveniment a cărui primă ediție a avut loc în noiembrie 2020, constând într-o 
conferință internațională și o expoziție dedicate tehnologiei destinate Dreptului. Au participat 
reprezentanți ai celor mai importante Facultăți de Drept din România. 

CONCURS „HEXAGON” 2021 

Hexagonul Facultăților de Drept este o competiție științifică și sportivă de tradiție la care participă anual 
studenți ai Facultăților de Drept din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Sibiu. 
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COLABORARE CU ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

S-a continuat elaborarea de opinii juridice de către cadrele Facultății pentru soluționarea recursurilor 
în interesul legii și a sesizărilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

COLABORARE CU EDITURA UNIVERSUL JURIDIC 

Editura Universul Juridic este una din cele mai importante edituri de literatură juridică, organizator de 
evenimente în domeniu și partener de tradiție al Facultății. Continuarea colaborării s-a materializat, 
între altele, prin participarea cadrelor Facultății la Conferința Națională de Executare Silită – 
septembrie 2020. 
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FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE 

Principalele evenimente organizate de către Facultatea de Litere și Arte în perioada aprilie 2020 – 
februarie 2021 au fost: 

Conferinţa Tinerilor Cercetători în Filologie (CONCEF): Noi direcții și perspective metodologice în 
studiile lingvistice și literare, editia I, a avut loc la Sibiu, în perioada 22 - 24 octombrie 2020, cu 9 secțiuni 
în limbile română, germană, engleză și franceză. S-a desfășurat în format online, întrunind 140 
participanți din centrele universitare din Alba-Iulia, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, 
Iași, Sibiu, Suceava, Tg. Mureș, respectiv 3 participanți de la Universități din Flensburg și Tübingen. Au 
avut loc 4 prelegeri în plen ale unor keynotes speakers pentru fiecare limbă a conferinței: Prof. univ. dr. 
dr. h. c. Andrei Corbea-Hoișie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” di Iași), Prof. univ. dr. dr. h. c. Alexandru Gafton 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Prof. univ. dr. Laurent Gautier (Universitatea Bourgougne), 
Prof. univ. dr. Michaela Praisler (Universitatea „Dunărea de Jos” Galați). Organizatorii acestei conferințe 
au fost Școala Doctorală (domeniul Filologie) a ULBS, Centrul de Studii lingvistice, literare si culturale 
(CSLLC), HPI: Prof. univ. dr. habil. Silvia Florea, Prof. univ. dr. Maria Sass, Prof. univ. dr. habil. Andrei 
Terian, Conf. univ. dr. habil. Radu Drăgulescu, Conf. univ. dr. habil. Maria-Elena Milcu, Conf. univ. dr. 
habil. Doris Sava. Pagina web a conferinței: https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/en/ 

„Moştenire literară și culturală în spaṭiul sud-est-european” (Deutsches literarisches und 
kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum), o sesiune anuală de comunicări științifice a Colectivului 
de germanistică cu referate ținute în 2 secțiuni - literatură și limbă (respectiv traductologie, didactică, 
cultură și civilizație germană), cu 24 participanți din țară și străinătate (organizator principal: prof. dr. 
Maria Sass, 6 noiembrie 2020). 

Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga” are o tradiție de 21 de ani, desfășurându-se, 
începând cu anul 1999, în fiecare toamnă. La evenimentul organizat în data de 30 octombrie 2020 au 
participat studenți, tineri cercetători și profesori din mai multe centre universitare din țară și 
străinătate, fiind prezentate lucrări despre opera lui Lucian Blaga, dar și despre literatura 
contemporană, în cadrul secțiunilor „Studii literare și filosofice”, „Poetică și stilistică”,  „Noi metode de 
cercetare în abordarea textului literar”, precum și traduceri (Ateliere în limba engleză, franceză, 
portugheză, slovenă, germană, spaniolă, chineză, etc.) sau creații literare. Activitățile desfășurate sunt 
prezentate în mediul virtual pe site-ul 
http://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/?page_id=101).   

Întâlnirile literare Z9 sunt o serie de dezbateri, lecturi, sesiuni de q&a (în această perioadă desfășurate 
în regim online), realizate în cadrul Facultății de Litere și Arte. Ele au ca scop facilitarea contactului 
dintre studenți și autori contemporani.  

Gândite jumătate ca cenaclu literar, jumătate ca evenimente clasice cu public, întâlnirile le-au avut 
invitate anul trecut pe autoare ca Lavinia Braniște și Deniz Otay sau pe autori ca Alex Văsieș.  

Propunându-și să vină în întâmpinarea studenților interesați de scriere creativă, critică, eseistică și 
dialog pe și despre texte literare publicate recent sau în curs de publicare, Întâlnirile Z9 ocupă un spațiu 
la intersecția dintre atelier de scriere, lectură publică și critică literară.  

Tot în cadrul întâlnirilor, a avut loc și lansarea numerelor duble 1-2 și 3-4/2020 ale Z9Magazine, la care 
au participat Cătălina Stanislav, Ilinca Pop, Alex Văsieș, Florentin Popa, Deniz Otay, Mihnea Bâlici, Krista 
Szocs, Daniel Coman și Alexandra Turcu. Evenimentele sunt organizate de Vlad Pojoga și Ștefan Baghiu: 
https://www.facebook.com/pg/Z9HUB/community/?mt_nav= 0&msite_tab_async=0 

https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/en/
http://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/?page_id=101#_blank
https://www.facebook.com/pg/Z9HUB/community/?mt_nav=%200&msite_tab_async=0
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Seria de conferințe „Dialogurile DAT”, prin care studenții și masteranzii tuturor specializărilor DAT 
pot intra în contact cu personalități naționale și internaționale din lumea teatrului. Primele două 
întâlniri de până acum care au avut loc online i-au avut ca invitați pe criticul de teatru George Banu (pe 
marginea temei „Teatrul în secolul regiei. Provocările scenei contemporane”) și pe scenograful Dragoș 
Buhagiar (pe marginea temei „Munca scenografului cu sine însuși. Între artă și meșteșug”).  

Colaborarea dintre DAT, TNRS și Brown University (Providence, RI, SUA) s-a soldat în acest an cu 
un nou spectacol – „Left and Right, Or being who/where you are”, în regia Ioanei Jucan, spectacol jucat 
în limba engleză – din a cărui distribuție internațională a făcut parte, în urma unui casting, una dintre 
masterandele ULBS. Conceptul propus de acest performance online nonconformist și interactiv 
presupune familiarizarea publicului cu o nouă modalitate de a înțelege teatrul digital specific 
prezentului nostru. 

Contactul permanent cu TNRS a permis studenților sibieni să facă parte din spectacole precum „Cui 
i-e frică de Virginia Woolf?” (regia Andrei și Andreea Grosu) și „Maternal” (regia Radu Nica) care au fost, 
deopotrivă, jucate pe scena sibiană și digitalizate în format de teatru-film, fiind disponibile pe platforma 
de streaming inaugurată de Naționalul sibian – Scena Digitală. 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

A. Activitate științifică și de formare psihopedagogică 
 

1. Organizarea și desfășurarea conferinței internaționale The 6th International Nonformal 
Education Conference - INEC 2020, 10.10.2020, online, 
http://site.conferences.ulbsibiu.ro/inec/ro/speakers.php 

2. Participarea FFSU (ULBS) ca partener în proiectul Erasmus+ „Professionals` Media Empowerment 
through Educational Suitability (PROMETHEUS)”, nr. 20-201-075989-KA2-SE-16/20, în cadrul 
Programului Erasmus+, Parteneriate strategice, implementat în perioada 01.11.2020 – 
31.10.2022. 

3. Organizarea și desfășurarea unor ateliere de formare în cadrul proiectului FDI, avându-i ca 
formatori pe profesorii din FSSU și colaboratorii acestora. Atelierele au oferit oportunitatea 
formării, atât pentru cadrele didactice din FSSU, cât și pentru cadrele didactice din celelalte 
facultăți ale ULBS. 

B. Activități studențești 

1. Conferința Națională Studențească „Noi provocări în Științele Socio-Umane la începutul 
mileniului III”, cu participare internațională. 86 de participanți, 2 keynote speakeri, 86 de 
participanți din Sibiu, din țară și din străinătate (Grecia, Cipru, Malta, Germania). Conferința a 
avut o secțiune dedicată cu prezentare exclusiv în limbă străină (engleză). Link: 
https://socioumane.ulbsibiu.ro/studenti/conferinta-studenteasca/ Data: 5 iunie 2020. 

2. Săptămâna de Orientare 2020 (28 septembrie - 2 octombrie 2020). Link: 
https://socioumane.ulbsibiu.ro/studenti/pentru-boboci/ Au fost realizate online o serie de 
activități dedicate studenților din anul I, identice cu cele din anii anteriori, desfășurate cu 
participarea numeroasă a studenților de anul I.  

3. Film de prezentare Biblioteca Centrală Universitară realizat în cadrul Săptămânii de Orientare 
2020: https://www.youtube.com/watch?v=r_yK-2FaVOQ  

4. Ziua Cititului Împreună 2021 (16 februarie 2021): cea mai mare participare de când se 
organizează acest eveniment în cadrul facultății. 

C. Administrativ 

1. Atelier predare online pentru cadrele didactice (14 mai 2020): participanților li s-a prezentat 
suita de aplicații Google disponibilă în contul instituțional, au fost discutate o serie de aplicații 
care pot fi folosite în actul didactic. 

2. Atelier de pregătire activitatea de secretariat online (26 mai 2020): au fost explorate modalitățile 
tehnice de executare a unor sarcini cu disponibilități online (aplicații dedicate), au fost 
prezentate aplicațiile disponibile în contul instituțional. 
 

D. Cultura organizațională 

1. #socioumanesibiu ONLINE PARTY (23 decembrie 2020). Studenți și cadre didactice s-au întâlnit 
pentru a fi împreună online, la sfârșitul unui an provocator. Programul a inclus interpretarea de 
colinde și piese folk, împodobirea bradului virtual, discuții în camere virtuale separate.

http://site.conferences.ulbsibiu.ro/inec/ro/speakers.php
http://site.conferences.ulbsibiu.ro/inec/ro/speakers.php
http://site.conferences.ulbsibiu.ro/inec/ro/speakers.php
https://socioumane.ulbsibiu.ro/studenti/conferinta-studenteasca/
https://socioumane.ulbsibiu.ro/studenti/pentru-boboci/
https://www.youtube.com/watch?v=r_yK-2FaVOQ
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FACULTATEA DE INGINERIE 

În perioada aprilie 2020 – februarie 2021, în cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu au avut loc următoarele activități naționale și internaționale: 

1. Participarea la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – „Cadet 
INOVA’21”. Evenimentul „Cadet INOVA” este gândit ca o oportunitate pentru tinerii cercetători de 
a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, 
prezentări computerizate de tehnici sau procedee însoţite de postere şi de a realiza parteneriate 
ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale. La acest 
eveniment a fost obținută Medalia de Argint oferită de Forumul Inventatorilor Români și Medalia 
de Bronz oferită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

2. Realizarea stației pentru decontaminare primară și a prototipului de ventilator mecanic. 
Colectivul Departamentului de Mașini și Echipamente Industriale a realizat, în laboratoarele 
facultății, o stație pentru decontaminare cu dezinfectanți și produse biocide. Aceasta a fost donată 
Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, pentru decontaminarea 
primară a personalului medical implicat nemijlocit în lupta împotriva COVID-19. De asemenea, s-
a finalizat cu succes dezvoltarea unui prototip de ventilator mecanic bazat pe componente 
pneumatice. 

3. Participarea la evenimentul aT Arena 4.0 – Virtual Expo 2020. În perioada 4-6 octombrie 2020, 
membri ai facultății au participat la evenimentul aT Arena 4.0 – Virtual Expo 2020, dedicat 
digitalizării, automatizării și robotizării proceselor industriale, prezentând vizitatorilor soluțiile 
tehnice dezvoltate în cadrul Facultății de Inginerie a ULBS și demonstrând astfel avantajele 
implementării celor mai noi tehnologii de automatizare și robotizare în procesele industriale.  

4. Realizarea laboratorului MakerSpace ULBS: achiziția sistemelor necesare pentru dotarea 
spațiului de la parterul noii clădiri modulare din parcarea Facultății de Inginerie a Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu, organizat sub forma unui MakerSpace, și punerea lor în funcțiune. 

5. Finalizarea documentației, obținerea aprobărilor pentru desfășurarea programelor 
postuniversitare: 
• International Industrial Business Management; 
• Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6. Participarea la Concursul studențesc AntreprenorING2.0 (ediția a II-a) – organizat de 
Universitatea din Oradea. În anul 2020 de la ULBS – Facultatea de Inginerie au participat 4 echipe 
(cu studenți din anul III, IV IEDM, IV IEI), dintr-un total de 20 de echipe de la alte universități din 
țară. Echipele noastre au obținut trei premii: Locul I (marele premiu), Premiul special al juriului și 
un Premiu de popularitate;  

7. Participarea la programul - Sibiu Impact Makers 2.0 – Entrepreneurship in Times of Crisis and 
Emergency, https://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/?p=910 

https://sprintbase.io/case-studies/lucian-blaga-university-of-sibiu-designing-the-future-of-
education-on-sprintbase/?fbclid=IwAR2uBQoCvRWeVeXCsviANCmjFb-
hDo4nGnnl4Q2m6caPDkBKNdechnIa_CM, de către studenții din anul 3, IEDM.  
Programul a avut ca obiective mobilizarea și cointeresarea studenților într-un proces de identificare 
de soluții sustenabile la provocările educației generate de Covid-19.  

https://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/?p=910
https://sprintbase.io/case-studies/lucian-blaga-university-of-sibiu-designing-the-future-of-education-on-sprintbase/?fbclid=IwAR2uBQoCvRWeVeXCsviANCmjFb-hDo4nGnnl4Q2m6caPDkBKNdechnIa_CM
https://sprintbase.io/case-studies/lucian-blaga-university-of-sibiu-designing-the-future-of-education-on-sprintbase/?fbclid=IwAR2uBQoCvRWeVeXCsviANCmjFb-hDo4nGnnl4Q2m6caPDkBKNdechnIa_CM
https://sprintbase.io/case-studies/lucian-blaga-university-of-sibiu-designing-the-future-of-education-on-sprintbase/?fbclid=IwAR2uBQoCvRWeVeXCsviANCmjFb-hDo4nGnnl4Q2m6caPDkBKNdechnIa_CM
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8. Innovation Labs - https://innovationlabs.ro/. Innovation Labs este cel mai mare pre-accelerator 
din țară dedicat tinerilor pasionați de tehnologie și inovare digitală și reprezintă o oportunitate ca 
aceștia să își pună ideile în valoare și să trăiască experiența dezvoltării unui produs tech alături de 
mentori de top, antreprenori și specialiști în ICT și business. La ediția din 2020 (7 martie – 15 
octombrie), iLabs Sibiu a atras 77 de participanți, iar în etapa de mentorat au intrat 11 echipe care 
au parcurs 17 workshop-uri pe parcursul a 7 luni. Din echipa de organizare au făcut parte ș.l.dr.ing. 
Valentin Grecu și ș.l.dr.ing. Carmen Barb, iar printre participanți au fost studenți de la 
specializările: Calculatoare, ISM, TI, Mecatronică, Robotică, IEDM, MAI. 

9. Compania Anului - https://jaromania.org/noutati/competitia-ja-compania-anului-2020-si-a-
desemnat-afacerile-pilot-castigatoare. Junior Achievement (JA) România organizează anual 
competiția de antreprenoriat Compania Anului. La finala din acest an au participat cele mai bune 
echipe dintre cele 243 de mini-companii care și-au pilotat ideile de afaceri în cadrul incubatorului 
educațional JA BizzFactory™. Din cele 16 echipe de studenți finaliste, două au fost echipe ale ULBS, 
formate din studenți ai Facultății de Inginerie. Echipa coordonată de asist. dr. Anca Șerban a 
câștigat premiul cel mare și a reprezentat România la finala europeană, iar echipa coordonată de 
ș.l.dr.ing. Valentin Grecu a obținut premiul Best Marketing Plan. 

10. Proiectul Career Insight  https://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/?p=926 propune dezvoltarea 
relațiilor cu parteneri din mediul socio-economic (Romgaz) - Activitățile au constat în prezentarea 
de aspecte tehnico-economice din domeniul Geoștiințelor, de interes pentru studenții specializării 
TDDH. Proiectul Career Insight, a fost demarat în parteneriat cu Societatea Inginerilor Petroliști - 
Secțiunea Română și Romgaz. 

11. Participarea la Conferința Sibiu Innovation Days 2020 (SID 2020), 26-27 noiembrie 
2020,conferință care s-a axat pe procesele transformării digitale la nivel organizațional care 
generează impact în comunitatea din care facem parte.  
https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/ 

12. Participarea la concursul International Students Contest on Information Security, CTF-USV, 5th 
edition Suceava 2020 (CTF2020 Suceava), concurs la care echipa de cybersecurity s-a clasat pe 
locul 4 din 29. 

13. Organizarea Concursului de programare în Inteligență Artificială “A guessing Game” (mai-
octombrie 2020): shttps://asociatiabit.ro/event/guessing-game/ 

 

https://innovationlabs.ro/
https://jaromania.org/noutati/competitia-ja-compania-anului-2020-si-a-desemnat-afacerile-pilot-castigatoare
https://jaromania.org/noutati/competitia-ja-compania-anului-2020-si-a-desemnat-afacerile-pilot-castigatoare
https://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/?p=926
https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/
https://asociatiabit.ro/event/guessing-game/
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

1. Modernizarea și extinderea spațiilor de învățământ și cercetare ale ULBS 

Au fost reabilitate complet terenurile de sport cu suprafețe de joc de ultimă generație și au fost 
construite două vestiare, în urma unei investiții de 1,12 milioane lei. 
Pentru a crește capacitatea de testare a contaminării cu SARS-CoV-2 în Regiunea Centru, din fondul 
Hasso Plattner, s-a finanțat laboratorul de biologie moleculară cu nivel de securitate BSL2, prin Centrul 
de Cercetare în Ecologie Aplicată (AERC). 

În parteneriat cu:  
• SC Continental Automotive Sibiu s-a realizat un laborator de informatică (L3) și a fost mobilat 

holul de la intrarea în sala A27; 
• Decathlon a fost reamenajată sala A22 și au fost puse în valoare premiile obținute de sportivii 

domeniului Educație Fizică și Sport, prin amplasarea vitirinelor cu trofee la intrarea în facultate. 

Pe fonduri extrabugetare au fost reabilitate sala A23 și secretariatul Departamentului de Matematică 
și Informatică și domeniul Științe ale Mediului, respectiv au fost achiziționate: cutii poștale pentru 
fiecare domeniu, xeroxuri, imprimante multifuncționale, tocătoare pentru documente. 

S-a semnat un acord de parteneriat (09.02.2021) pentru următorii cinci ani cu compania Decathlon 
Sibiu, în vederea asigurării de stagii de practică studenților Facultății de Științe în cadrul companiei, a 
facilitării accesului pe piața muncii și a organizării de competiții sportive studențești și de conferințe. 

2. Programe academice 

În parteneriat cu Facultatea de Medicină au fost puse bazele înființării unei noi specializări, și anume 
Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare. 

În parteneriat cu SC Continental Automotive Sibiu s-au desfășurat cursuri de: Embbeded Systems, 
Algoritmi de procesare a semnalului, Laboratoare C. 

3. Cercetare, dezvoltare, inovare și studii doctorale 

În perioada de raportare se derulează patru proiecte de cercetare (program de cooperare științifică 
dintre România și IUCN, Dubna, Rusia, CNFIS-FDI-2020-0531; grant SEE “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of 
S. macrostigma).  

Șapte cadre didactice au aplicat și au primit finanțare în cadrul competiției interne ULBS pentru 
granturi individuale de cercetare științifică. 

În perioada de raportare au fost organizate următoarele conferințe internaționale: International 
Conference on Applied Informatics, „Imagination, Creativity, Design, Development” (ICCD, 
http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2020/); International Conference Modelling and 
Development of Intelligent Systems (MDIS, http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/mdis/2020/) și 
Conferinţa Naţională de Informatică - Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design (PCID), Sibiu, 28 
martie 2020. 

Cadrele didactice ale facultății au participat la 8 conferințe internaționale. 
Au fost refăcute site-urile Centrului de Cercetare în Matematica și Aplicații, al revistei General 
Mathematics și al Departamentului de Matematica și Informatică, domeniul matematică. 
Au fost reacreditate și finanțate celor patru centre de cercetare din cadrul Facultății de Științe. 

http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2020/
http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/mdis/2020/
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4. Activități extracurriculare pentru studenți 

Au fost organizate șapte activități în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2020, precum și 
campanii de cercetare a speciilor invazive și a efectelor asupra structurii comunităților autohtone de 
moluște acvatice din bazinul Oltului mijlociu (emitere avertizare pentru specii invazive spre APM Sibiu 
si OGA Sibiu). 

Organizarea evenimentelor “Women @ engineering”, “HR Career Orientation”, “Student Summer 
Internship Program 2021”, “Webinar” în colaborare cu S.C. Continental Automotive S.R.L. Sibiu. 

Joint Module “Tool supporting distance learning”- 7 săptămâni, împreuna cu Universitatea de Științe 
Aplicate, Würzburg- Schweinfurt, Germania (grupă de studenți mixtă între cele două universități, 4 
studenți de la domeniul informatică). 

Hackathon de programare - SID 2020 (Sibiu Innovation Days), 26-27.11.2020. 

Derularea proiectul Studii universitare: pasiune și peformanță – Super Univers, pe programul ROSE. 

5. Activități pentru promovarea facultăţii 

Pentru anii universitari 2019-2020, respectiv 2020-2021 au fost create afișe pentru admitere în vederea 
promovării specializărilor din cadrul Facultății de Științe. 
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FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Simpozionul „Ziua Bolilor Rare“ a fost organizat în 28 februarie 2020 de către Societatea Română de 
Genetică Medicală-Filiala Sibiu, în colaborare cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu și Clinica Polisano. Au fost invitați să participe profesioniști din sănătate, medici, 
asistenți medicali, psihologi, reprezentanți ai asociaților pacienților cu boli rare, ai organizațiilor non-
guvernamentale, pacienți și familiile acestora, studenți și medici rezidenți. Începând cu anul 2008 Ziua 
Bolilor Rare este un eveniment organizat în peste 100 de țări de pe toate continentele. În ultimii 12 ani 
Facultatea de Medicină a organizat acest eveniment, astfel Sibiul se înscrie pe harta orașelor lumii unde 
trăiesc oameni care arată „că le pasă și sunt” alături de cei peste 300 de milioane de pacienți cu boli rare. 

Conferința „Zilele Dermatologiei la Sibiu” a fost organizată în perioada 5–7 martie 2020, sub egida 
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cu sprijinul Societății Române de Dermatologie, fiind creditată 
de Colegiul Medicilor din România cu puncte EMC. În cadrul celor 3 zile de conferinta au fost prezentate 
și dezbătute teme de un real interes medical din patologia dermatologică și medicală în general, cu 
lectori de marcă invitați din țară și din străinătate (Italia, Israel, Republica Moldova), iar temele 
prezentate au fost referitoare la cancerele cutanate, bolile inflamatorii cutanate (psoriazis, dermatita 
atopică, seboreică etc), tratamente moderne in dermatologie. Ca noutate, a fost organizat în paralel 
workshopul „Prezentarea orală a lucrărilor științifice medicale” coordonat de Prof. univ. Dr. 
Marius Raica de la UMF Timișoara adresat tinerilor medici rezidenți și specialiști. 

În contextul pandemiei de COVID-19, Conferința „Zilele Medicale Sibiene” s-a desfășurat pentru 
prima dată online, în perioada 8-10 aprilie 2020, reunind specialiști din domeniul sănătății: medici, 
farmaciști, asistenți medicali sau farmaciști, studenți. A fost o ediție dintr-un an de cumpănă în care s-a 
reușit depășirea greutăților pe care pandemia le-a așezat pe umerii întregii comunități medicale, 
profesioniștii din sănătate din centrul universitar sibian împărtășind din experiența și expertiza lor. Au 
participat invitați de marcă din centrele universitare București, Cluj-Napoca și Târgu-Mureș.  

Conferința națională cu participare internațională „Implicații uro-ginecologice în tulburările de 
statică pelvină”, organizată în perioada 7–9 mai 2020, a continuat tradiția abordării ultimelor 
descoperiri în patologia urologică și ginecologică deopotrivă.  

Conferința națională cu participare internațională „Bienala Sibiu-Chișinău”, organizată în perioada 
17–19 iunie 2020 și ajunsă la a 4-a ediție, a fost onorată de participarea reprezentanților Institutului 
Mamei și Copilului din Chișinău, Republica Moldova, profesori de la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova, reprezentanți ai Spitalului Clinic 
Pediatric Sibiu, România - Clinica Pediatrică, Chirurgie pediatrică și Centrul de cercetare și telemedicină 
în bolile neurologice la copii, reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică din Sibiu, România. 
Conferința s-a desfășurat sub egida Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, respectiv a Facultății de 
Medicină. Prelegerile au fost susținute de profesori de prestigiu din Sibiu, România și Chișinău, 
Republica Moldova. Temele incluse au fost din cele mai importante, adresându-se specialiștilor din 
domeniile: medicină de familie, pediatrie, neurologie pediatrică, boli infecțioase, chirurgie pediatrică, 
medicină școlară. 

Școala de vară a tinerilor reumatologi s-a desfășurat în perioada 13–19 iulie 2020 și a stârnit un mare 
interes din partea tinerilor care vor aborda această patologie complexă în anii ce vor urma. 

Conferința națională de Endoscopie urologică a aparatului urinar inferior, organizată în perioada 
8–10 octombrie 2020, a reușit încă odată să aducă în atenția specialiștilor ultimele modalități, reușite, 
în abordarea minim invazivă a aparatului urinar. 
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Curs de inițiere în urologia laparoscopică (Uro-Lap Sibiu), organizat în perioada 29–31 octombrie 
2020, cu participare internațională, adresat în special studenților, medicilor rezidenți și medicilor 
specialiști, a avut ca scop acumularea de cunoștințe în noile tehnologii aplicate în diagnosticul și 
afecțiunile urologice, chirurgicale, în special pe tehnicile minim invazive moderne. 

Actualități și perspective în medicina invazivă, desfășurată în perioada 29-31 octombrie 2020, a 
constituit o conferința multidisciplinară care a reușit să reunească specialiști din diferite domenii 
medicale, din întreaga țară și din străinătate, cu o vastă experiență clinică și de cercetare. Scopul acestei 
conferințe a fost de a prezenta actualități și perspective în medicina invazivă, metode de tratament a 
pacienților cu multiple comorbidități, tratamente multidisciplinare, care au ca rezultat elaborarea unor 
diagnostice și tratamente exacte, complete și spectaculoase, în acest fel Halloween-ul continuând să fie 
„sărbătoarea invazivă” a cercetării sibiene. 

Desfășurată în perioada 19–22 noiembrie 2020, a IV-a Conferință Europeană a Bolilor Mintale a 
reușit să atragă numeroși cercetători și clinicieni din întreaga Europă. 

În contextul mondial provocat de epidemia de COVID-19, congresul Zilele Medicinii dentare sibiene, 
s-a desfășurat exclusiv în mediul ONLINE, în zilele de 27-28 noiembrie 2020. Simpozionul, ajuns la a 4-
a ediție, a fost organizat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sub forma unei mese rotunde în 
care specialiști în domeniul medicinii dentare, cadre didactice ale ULBS și medici rezidenți au împărtășit 
din experiența lor atât profesională, cât si juridică legată de activitatea stomatologică desfășurată în 
perioada de pandemie.  
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FACULTATEA DE Ș.A.I.A.P.M 

1. Desfășurarea workshop-ului studențesc „SWEET ON-LINE”. În data de 11.06.2020, începând cu 
ora 10.00, s-a desfășurat workshop-ul studențesc  „SWEET ON-LINE” organizat de studenții de 
la specializarea IMAPA Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, anul III. 
Acest workshop a fost rezultatul răspunsului la provocarea creată de pandemia COVID-19, de a 
trece cu toții (studenți și cadre didactice) la activități on-line. La Facultatea de Științe Agricole, 
Industrie Alimentară și Protecția Mediului există deja tradiție de proiectare și realizare de 
dulciuri, fie sub formă de prăjituri (studenții de la specializarea IMAPA), fie sub formă de produse 
zaharoase industriale (studenții de la specializarea Ingineria Produselor Alimentare). Împreună, 
studenții și profesorii au hotărât că trebuie să continuată tradiția … și așa s-a născut acest 
workshop. Provocarea a constat în proiectarea de dulciuri care să îndeplinească 3 criterii: să fie 
ușor de realizat, să folosească ingrediente accesibile (în condițiile izolării) și să aibă un element 
inovator.  Mai mult, studenții au realizat aceste produse acasă și au făcut filme scurte care 
prezintă ingredientele, modul de lucru și rezultatul final. O componentă foarte importantă a fost 
platting-ul (modul de prezentare), deoarece dulciurile se vând, în prima etapă, cu ochii, iar 
izolarea nu a permis mult dorita analiză senzorială. În cadrul workshop-ului au fost prezentate 
câteva produse realizate de către studenții de la IMAPA anul III pe diverse teme, pe parcursul 
semestrului. Workshop-ul a fost coordonat de Conf. dr. ing. Monica Mironescu. Au fost votate 
produsele/ filmele care au plăcut sau au impresionat cel mai mult: 
http://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2020/06/12/workshop-studentesc-sweet-on-line/ 

2. Participarea la Conferința Națională X GEN, organizată de Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca, filiala Baia Mare. Studenții Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și 
Protecția Mediului (ȘAIAPM) din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au câștigat patru 
premii la Conferința Națională XGEN Conference (https://www.xgenconference.ro/), organizată 
de Universitatea Tehnică din Cluj, Centru Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe. 
La conferința care s-a desfășurat online, în perioada 14-15 mai, au fost prezentate 73 de lucrări 
științifice. Echipa studenților ȘAIAPM a participat la secțiunile Protecția Mediului, Biologie și 
Inginerie alimentară și a câștigat două premii I, un premiu II și un premiu III. Lucrările au 
prezentat studii noi referitoare la managementul deșeurilor în orașul Sibiu, controlul 
populațiilor de insecte dăunătoare ecosistemelor forestiere și analize privind calitatea unor 
produse locale care prin rezultate a avut ca efect suplimentar promovarea lor. Toate cercetările 
au fost orientate spre rezolvarea unor probleme actuale specifice județului Sibiu, efectuate în 
cadrul Centrului de Cercetări pentru Științe Agricole și Protecția Mediului din cadrul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu. 

3. Desfășurarea Sesiunii Cercurilor Științifice Studențești Agricol și IPMA,  26 iunie 2020, 
online, la care au fost prezentate 51 de lucrări.  

4. Desfășurarea de activități online în cadrul proiectului ”Edu-Care for the future Agri-Food 
engineers”, în perioada martie – iulie 2020,  la care au fost invitați reprezentanți ai mediului 
economic:  

drd. Ing. Gociman Ionuț, director executiv al Asociației Aberdeen Angus România,  
ing. Popa Ionuț, reprezentant al APIA Sibiu,  
ing. Merilă Codruța, reprezentant Boromir Sibiu,  
ing. Florea Alina, reprezentant S.C. Best Cisnădie. , 
 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2020/06/12/workshop-studentesc-sweet-on-line/
https://www.xgenconference.ro/
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5. Workshop online „Modele de reușită în carieră – prelegere motivațională cu invitați alumni 
de success”, iulie 2020, la care au participat absolvenți ai Facultății de ȘAIAPM:  
Baciu Paula, inginer la Stația de epurare și tartare ape din Mediaș;  
ing. Candin Maria, reprezentant S.C. Expectarom;  
ing. Băluță Ștefan, reprezentant fermieri, zona Vaideeni, județul Vâlcea;   
ing. Ciopei Felicia, reprezentant S.C. Amylon S.A;  
ing. Bârsan Ilie, reprezentant Amylon S.A., secția zaharoase;  
ing. Florea Alina, reprezentant S.C. Best Cisnădie;  
ing. Roth Kristian Otto, cadru didactic la Școala Gimnazială Roșia, jud. Sibiu;  
ing. Mustiață Rareș, administrator Green Gelato.  

6. Simpozionul Cercurilor Științifice Studențești în domeniul Alimentar, 17 decembrie 2020, 
la care au fost prezentate 16 lucrări de către studenții specializărilor CEPA și ACSA 

7. 23 decembrie 2020: Seară de colinde online, susținute de studenții și absolvenții facultății de 
ȘAIAPM: Sterp Ionela, Găgeanu Violeta, Adam Aurelian. 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Activități derulate în cadrul Facultății de Științe Economice în perioada aprilie 2020-februarie 2021: 

Academic: 
- Modernizarea și îmbunătățirea procesului didactic, adaptat nevoilor actuale ale studenților și 

contextului online, au vizat analize și discuții individuale sau de grup, concretizându-se în 
recomandări și măsuri implementate prin extinderea utilizării în activitatea de predare a unor 
metode și tehnici moderne cum ar fi Google Classroom, atât studenții cât și profesorii beneficiind de 
tutoriale create de către cadre didactice ale FSE cu experiență în metode de predare în mediul online; 

- În perioada analizată, au fost supuse evaluării periodice și reacreditării ARACIS toate programele 
universitare de master din domeniile Administrarea Afacerilor, Finanțe, Contabilitate și 
Management. 

Cercetare 
- Conferința Economică Internațională IECS, a-27-a ediție, 30 octombrie 2020, în sistem online, cu 134 

lucrări prezentate și peste 200 participanți din 15 țări (Bulgaria, Ungaria, India, Indonezia, Italia, 
Romania, Japonia, Moldova, Olanda, Nigeria, Polonia, Rusia, Spania, Turcia, Ukraina); 

- Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare prin abonarea prin intermediul Centrului de cercetari 
economice la cea mai importanta baza de date statistice micro și macroeconomice de profil, 
Thomson Reuters Eikon. 

Studenți 
- Creșterea calității activităților cu studenții se realizează prin asigurarea participării la activități 

extracuriculare: întâlniri/discuții/workshop-uri cu specialiști și practicieni din domeniu, inclusiv 
prin participarea specialiștilor din mediul economico-social la activitățile didactice în calitate de 
invitați;  

- Participări la olimpiade, concursuri și diverse evenimente: Competiția globală "CFA Institute 
Research Challenge"; competiția de antreprenoriat Compania Anului organizată de Junior 
Achievement (JA) - Marele Premiu al competiției – Secțiunea studenți (premiu susținut de Romanian 
American Foundation) a fost câștigat de echipa ULBS, coordonată de un cadru didactic al FSE (24 – 
26 iunie 2020); Laboratorul de antreprenori - program nonformal de antreprenoriat ce urmărește 
dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților ULBS, indiferent de programul 
de studii, susținând crearea abilităților și competențelor necesare acestora pentru dezvoltarea unei 
idei de afacere proprii, bazată pe o oportunitate identificată de aceștia în piață (21 noiembrie-16 
decembrie 2020). 

Parteneriate  
- Consultări cu partenerii din mediul economic prin organizarea de întâlniri privind stagiile de 

practică; 
- Consolidarea parteneriatului cu compania Keep Calling, care susține financiar specializarea 

Marketing; în baza acestui parteneriat 2 studenți din anul III (studenți cu taxă care au obținut în anul 
II medie de studiu peste 8) și 5 studenți din anul I au beneficiat de plata integrală a taxei de 
școlarizare; 

- Acord de parteneriat cu firma SC Merk Class SRL, ce susține financiar 5 studenți de la programul de 
studii Business Administration prin plata integrală a taxei de școlarizare; 

- Parteneriatul cu Bearing Point asigură: 25 de licențe de utilizator SAP pentru susținerea unui curs 
extracuricular pentru studenți.
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