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               Nr. 3720 din 27.09.2021                                                                                   

 

ORDINEA DE ZI 

pentru 

ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS 

CU EXERCITAREA VOTULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE 

Care se va desfășura în data de 27.09.2021, între orele 12:00-18:00 

 

 

 

1.   Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere și ale Consiliului de Administrație referitoare la admiterea 

în anul universitar 2021-2022, astfel: 

a) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 1 din 07.07.2021, în forma avizată prin art. 2 

din Hotărârea C.A nr. 26 din 14.07.2021; 

b) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 2 din 16.07.2021, în forma avizată prin art. 4 

din Hotărârea C.A nr. 27 din 23.07.2021; 

c) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 3 din 23.07.2021, în forma avizată prin art. 4 

din Hotărârea C.A nr. 28 din 29.07.2021; 

d) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 4 din 29.07.2021, în forma avizată prin art. 2 

din Hotărârea C.A nr. 29 din 02.08.2021; 

e) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 5 din 02.09.2021, în forma avizată prin art. 4 

din Hotărârea C.A nr. 31 din 08.09.2021. 

f) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 6 din 08.09.2021, în forma avizată prin art. 4 

din Hotărârea C.A nr. 32 din 16.09.2021. 

g) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 7 din 20.09.2021, în forma avizată prin art. 7 

din Hotărârea C.A nr. 33 din 22.09.2021. 

h) Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 8 din 24.09.2021, în forma avizată prin art. 1 

din Hotărârea C.A nr. 34 din 24.09.2021. 

 

2. Validarea rezultatelor finale ale admiterii iulie-septembrie 2021. 

 

3. Formațiile de studiu și statele de funcții în anul universitar 2021 - 2022, cu mandatarea C.A.-ului pentru 

aprobarea eventualelor modificări ale statelor de funcții și validarea Hotărârii în următoarea ședință de 

Senat, în forma avizată prin art. 1 din HCA nr. 33 din 22.09.2021.  

 

4. Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul 

universitar 2021 – 2022, în forma avizată prin art. 2 din HCA nr. 33 din 22.09.2021 și  art. 2 din HCA 

nr. 34 din 24.09.2021. 
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5. Cererile cadrelor didactice ale ULBS de a desfășura activități didactice, de cercetare și conducere de 

doctorat în alte instituții de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, în forma avizată 

prin art. 3 din HCA nr. 33 din 22.09.2021. 

 

6. Constatarea vacantării locului pentru reprezentanții studenților în Senatul ULBS, respectiv în Comisiile 

Senatului, prin pierderea statutului de student ca urmare  a finalizării  studiilor, în cazul următorului 

reprezentant: 

a. Ichim Cristian – Facultatea de Medicină 

 

7. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 

în baza Sistemului european de credite transferabile, în forma avizată prin art. 1 din  

HCA_32_16.09.2021.   

 

8. Regulamentul privind evaluarea, examinarea și notarea studenților, în forma avizată prin art. 2 din   

HCA_32_16.09.2021.   

 

9. Regulamentul privind alegerea disciplinelor opționale și facultative de către studenți, în forma avizată 

prin art. 3 din  HCA_32_16.09.2021.   

 

10. Regulamentul privind mobilitatea academică a studenților, în forma avizată prin art. 4 din  

HCA_32_16.09.2021.    

 

11. Procedura Operațională referitoare la punerea în practică a metodologiei cu privire la propunerile de 

acodare a burselor oferite de Ministerul Educației studenților străini înmatriculați la ULBS, în forma 

avizată art. 5 din HCA_32_16.09.2021.   

 

12. Îndreptarea erorilor materiale constatate în structura anului universitar 2021-2022 la Facultatea de 

Științe Socio-Umane, Facultatea de Medicină și Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și 

Protecția Mediului, față de forma avizată prin art. 1 din HCA nr. 15 din 28.04.2021 și aprobată prin  art. 

5 din Hotărârea Senatului nr. 2122 din 03.06.2021, avizat în HCA_32_16.09.2021.   

 

13. Modificarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de licență ”Inginerie și 

management în alimentația publică și agroturism” anul IV de studii, anul universitar 2021-2022, 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în forma avizată prin art. 7 

din HCA_32_16.09.2021.   

 

14. Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru anul universitar 2021-2022 pentru studenții români, UE, 

SEE și Confederația Elvețiană, înmatriculați în ani de studiu superiori anului I la ciclul de învățământ 

de licență cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, master cu frecvență/frecvență redusă și doctorat 

cu frecvență/frecvență redusă, în forma avizată prin art. 4 din HCA nr. 33 din 22.09.2021. 

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_32_16.09.2021.pdf
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15. Modificările aduse planurilor de învățământ începând cu anul universitar 2021-2022, cu includerea 

pachetelor de discipline facultative propuse de ULBS și a modulelor pentru studenții Erasmus, în forma 

avizată prin art. 6 din HCA nr. 33 din 22.09.2021. 

 

16. În conformitate cu prevederile Legii 224/2005 și ale Regulamentului ULBS privind ocuparea locurilor 

pentru studii finanțate de la bugetul de stat către alte programe de studii,  redistribuirea locurilor 

finanțate de la bugetul de stat de la programele de studii universitare de licență și masterat, rămase 

neocupate la sfârșitul anului universitar 2020-2021 în urma sesiunii de reexaminări din septembrie 2021, 

cu respectarea următoarelor principii: 

 

a. Redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat se va face în cadrul aceluiași domeniu de 

studii, la același an de studii. Dacă acest lucru nu este posibil, redistribuirea se va face la alte 

domenii de studii, din cadrul facultății sau la o altă facultate din cadrul ULBS, cu coeficient de 

finanțare egal sau mai mic, la același an de studii. 

b. Redistribuirea locurilor finanțate între facultăți va avea în vedere numărul de studenți români 

și europeni cu taxă. 

c. Locurile destinate cetățenilor români de etnie rromă și  ale absolvenților de licee din mediul 

rural, rămase libere ca urmare a abandonului școlar, vor fi redistribuite către ceilalți studenți 

cetățeni români sau europeni. 

d. Dacă în urma redistribuirii pe principiile enumerate mai sus rămân, totuși, locuri neocupate, 

atunci acestea vor fi redistribuite la domenii cu acelasi coeficient de finanțare sau mai mic, 

anului superior de studii. 

e. În situații excepționale, în condițiile în care la nivelul ULBS rămân locuri de la bugetul de stat 

în urma redistribuirii, reînmatricularea se poate face și pe acest tip de locuri, cu condiția ca 

studenții care le ocupă să nu depășească durata normală de finanțare aferentă programului de 

studii. 

f. Secretariatele facultăților vor ține evidența exactă a acestor redistribuiri. 

prin art. 8 din HCA nr. 33 din 22.09.2021. 

 

17. Exercitarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor specifice funcției de director general-administrativ de 

către doamna prof.univ.dr. Herciu Mihaela Ileana, începând cu data de 01.10.2021, pe o perioadă de 

maxim 6 luni, până la îndeplinirea formalităților necesare organizării ocupării acestui post prin concurs, 

în forma avizată prin art. 10 din HCA nr. 33 din 22.09.2021. 

 

18. Hotărârea CSUD nr. 11 din 10.09.2021, exceptând art. 6, avizată prin art. 9 din HCA nr. 32 din 

16.09.2021. 

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

 

Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 


