Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Senatul Universităţii

Nr. 3536 din 17.09.2020

ORDINEA DE ZI
pentru
ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS
DIN DATA DE 25.09.2020
1. Componența nominală a Biroului operativ al Senatului Universității ”Lucian Blaga” din
Sibiu, conform ROF a Senatului.
2. Componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului ULBS, conform ROF a
Senatului.
3. Constatarea vacantării locurilor pentru reprezentanții studenților în Senatul ULBS, respectiv
în Comisiile Senatului, prin pierderea statutului de student ca urmare a susținerii examenului
de finalizare a studiilor în cazul următorilor reprezentanți:
a) Sergiu Lazăr – Facultatea de Inginerie
b) Iamandi Radu – Facultatea de Inginerie
c) Popescu Diana – Facultatea de Științe Economice
d) Suciu Sergiu – Facultatea de Stiinte Socio-Umane
e) Fulea Ramona - Facultatea de Stiinte Socio-Umane
f) Petrescu Andrei – Facultatea de Drept
g) Posea Marian - Facultatea de Drept
h) Paraschiv Iulia – Facultatea de ȘAIAPM
i) Barna Ligia – Facultatea de Litere și Arte
Membri supleanți:
j) Vasiu Ioan-Mihai – Facultatea de Drept
k) Neagu Cătălin-Ionuț – Facultatea de Medicină.
4. Constatarea ocupării de către membri supleanți a locurilor reprezentanților studenților în
Senat și în Comisiile Senatului, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)

Chirciu Adrian-Marian - Facultatea de Inginerie
Vodă Ioan-Daniel - Facultatea de Inginerie
Cocîrlău Andrei-Ionuț - Facultatea de Drept
Șoaită Nicoleta-Ștefania - Facultatea de Științe Economice
Maier Adela Maria - Facultatea de Ș.A.I.A.P.M.

5. Nota de fundamentare cu privire la modificarea structurii organizatorice a ULBS începând cu
anul universitar 2020-2021, în forma avizată prin art. 4 din HCA_34_11.09.2020.
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6. Formațiile de studiu și statele de funcții în anul universitar 2020-2021, cu mandatarea C.A.ului pentru aprobarea eventualelor modificări ale statelor de funcții, și validarea Hotărârii în
următoarea ședință de Senat.
7. Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere și ale Consiliului de Administrație referitoare la
admiterea în anul universitar 2020-2021, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)

Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 1 din 10.07.2020, în forma avizată prin
art. 14 din Hotărârea C.A nr. 27 din 15.07.2020;
Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 2 din 17.07.2020, în forma avizată prin
art. 5 din Hotărârea C.A nr. 28 din 17.07.2020;
Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 3 din 24.07.2020, în forma avizată prin
art. 8 din Hotărârea C.A nr. 31 din 29.07.2020;
Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 4 din 31.07.2020, în forma avizată prin
art. 2 din Hotărârea C.A nr. 32 din 05.08.2020;
Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 5 din 11.09.2020, în forma avizată prin
art. 9 din Hotărârea C.A nr. 34 din 11.09.2020.

8. Validarea rezultatelor admiterii iulie-septembrie 2020.
9. Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în anul
universitar 2020-2021.
10. Cererile cadrelor didactice ale ULBS de a desfășura activități didactice, de cercetare și
conducere de doctorat în alte instituții de învățământ superior în anul universitar 2020-2021.
11. Nota conceptuală și a temei de proiectare pentru noul obiectiv de investiții „Complex sportiv
la ULBS“, în forma avizată prin art. 5 din HCA_34_11.09.2020.
12. Nota privind eligibilitatea propunerilor de prelungire a contractelor individuale de muncă
încheiate pe perioada determinată, ale cadrelor didactice ale căror contracte individuale de
muncă încetează la data de 28.09.2020, în forma avizată prin art. 3 din HCA_32_05.08.2020.
13. Prelungirea contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice din cadrul ULBS,
încheiate pe perioadă determinată, care încetează la data de 27 septembrie 2020 și care
îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate pentru prelungire, în forma avizată prin art. 1 din
HCA_34_11.09.2020, după cum urmează:
Marin Oana Cristina – aprobat
Martin Anca Simina – aprobat
Petrașcu Ianoș – aprobat
Popa Eleni Alexandra – aprobat
Robaș Vlad Calin – aprobat
Tomuș Cristina Simona – aprobat

Pârvu Maria Cristina – respins
Baghiu Ștefan – respins
Gîță Elena-Iulia – respins
Presecan Codruța Magdalena – respins
Stangl Martin – respins
Gârbacea Gheorghe Radu – respins
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Popescu Oana Maria – aprobat
Stoia Oana Maria – aprobat
Guțoiu Giorgian Ionuț – aprobat
Vancea Iustin-Florin – aprobat
Bucher-Mohamed Fatma – nu solicită
prelungirea
Ciocoi-Pop Vecsei – nu solicită prelungirea

Muntean Andrei Cătălin – respins
Turcu Dionisie Vladimir – respins
Marin Roxana – respins
Șandru Daniela Maria – respins
Pop Ioana – respins

14. Aprobarea propunerilor de acordare a gradațiilor de merit 2020-2025 pentru personalul
didactic de predare și personalul didactic auxiliar, în forma avizată prin art. 4 din
HCA_32_05.08.2020.
15. Nota privind modificarea programării concediului de odihnă în anul universitar 2019-2020
pentru personalul didactic de predare, în forma avizată prin art. 5 din HCA_32_05.08.2020.
16. Rezultatele concursurilor pe posturi didactice și de cercetare, semestrul al II-lea, an
universitar 2019/2020, în forma avizată prin art. 2 din HCA_31_29.07.2020. :
- Facultatea de Științe, Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată, Cercetător științific gradul
III în Biologie 213136 (perioadă nedeterminată)
Burcea G. Alexandru – candidat admis
- Facultatea de Științe Socio-Umane, Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu și Istorie SocioCulturală, Asistent de cercetare în arheologie 263215 (perioadă determinată)
Șovrea N. Nicolae-Adrian – candidat admis.
17. Aprobarea modificărilor aduse planurilor de învățământ, astfel:
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programul de studii
universitare de licență Finanțe și Bănci, domeniul Finanțe și programul de studii
universitare de masterat Expertiză contabilă și audit, domeniul Contabilitate, Facultatea
de Științe Economice, în forma avizată prin art. 6 din HCA_27_15.07.2020.
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programele de studii
universitare de licență Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală
Generală, Tehnică Dentară și pentru programele de studii universitare de masterat
Management Sanitar și Managementul Medicinei Muncii, Facultatea de Medicină, în
forma avizată prin art. 7 din HCA_27_15.07.2020.
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programele de studii
universitare de masterat Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie și
Psihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție, domeniul Psihologie,
Facultatea de Științe Socio-Umane, în forma avizată prin art. 8 din HCA_27_15.07.2020.
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programele de studii
universitare de licență Inginerie economică în domeniul mecanic, domeniul Inginerie și
Management, Inginerie industrială – în limba engleză, domeniul Inginerie Industrială,
Calculatoare, domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Tehnologia Informației,
domeniul Calculatoare și Tehnologia informației și pentru programul de studii universitare
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de masterat Managementul calității, domeniul Inginerie și Management, Facultatea de
Inginerie, în forma avizată prin art. 9 din HCA_27_15.07.2020.
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programele de studii
universitare de licență Inginerie și management în alimentația publică și agroturism,
domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală și Montanologie,
domeniul Agronomie, Facultatea de ȘAIAPM, în forma avizată prin art. 10 din
HCA_27_15.07.2020.
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, pentru programele de studii
universitare de masterat Antrenament și Performanță, domeniul Știința Sportului și
Educației Fizice și Educație Fizică și Sportivă Școlară, domeniul Știința Sportului și
Educației Fizice, Facultatea de Științe, în forma avizată prin art. 11 din
HCA_27_15.07.2020.
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de licență
Teologie Protestantă Pastorală, Facultatea de Științe Socio-Umane;
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de masterat
Management Educațional, Facultatea de Științe Socio-Umane;
- începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de licență
Educație fizică și sportivă, Facultatea de Științe;
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de licență
Sport și performanță motrică, Facultatea de Științe;
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de masterat
Antrenament și performanță, Facultatea de Științe;
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de masterat
Educație fizică și sportivă școlară, Facultatea de Științe;
-începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, programul de studii de licență
Matematică informatică;
-începând cu anul universitar 2020-2021, programul de studii de licență Asistență medicală
generală, Facultatea de Medicină;
-începând cu anul universitar 2020-2021, programul de studii de licență Medicină dentară,
Facultatea de Medicină,
-începând cu anul universitar 2020-2021, programul de studii de licență Medicină, Facultatea
de Medicină.
18. Aprobarea prelungirii valabilității procedurilor de evaluare on-line, de susținere online a tezei
de doctorat și a examenului de abilitare și pentru anul universitar 2020-2021, în forma avizată
prin art. 3 din HCA_34_11.09.2020.
19. Aprobarea :
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- articolului 2 din hotărârea CSUD nr. 11 din 4.09.2020, privind solicitările studenților
doctoranzi de prelungire a studiilor doctorale, în forma avizată prin art. 6 din
HCA_34_11.09.2020;
- articolului 5 din hotărârea CSUD nr. 11 din 4.09.2020, privind afilierea domnului Prof.
Ludovic Dan Lemle la Școala Doctorală Interdisciplinară a ULBS, domeniul Matematică,
în forma avizată prin art. 7 din HCA_34_11.09.2020;
- hotărârii CSUD nr. 12 din 10.09.2020, privind solicitările studenților doctoranzi de
prelungire a studiilor doctorale, în forma avizată prin art. 8 din HCA_34_11.09.2020.
20. Aprobarea Planului Operațional privind activitatea managerială la ULBS pe perioada 20202021.
21. Contestație la art. 15 din Hotărârea Senatului nr. 3107 din 04.08.2020 – Adresa nr. 3385 din
08.09.2020.
Menționăm că ședința Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se va desfășura
respectând normele de siguranță epidemiologică impuse de Ordinul MEC/MS nr. 5487/1494/31
august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (purtarea obligatorie a măștii de protecție, distanța fizică
între locurile ocupate de minim 1,5 m).
Locul de desfășurare, respectiv Aula Magna cu o capacitate de 230 de locuri, permite
desfășurarea în siguranță a ședinței Senatului cu participare maximă de 80 persoane.

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA
Președintele Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu
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