Nr.2839 din 24.09.2012

În şedinţa din 24.09.2012,
SENATUL U.L.B.S. A HOTĂRÂT :

1. Senatul ULBS, validează, prin vot deschis şi în unanimitate:
- Hotărârea Nr. 1 din 03.07.2012, a Comisiei Centrale de Admitere luată în Şedinţa
Comună cu Consiliul de Administraţie;
- Hotărârea Nr. 2 din 09.07.2012, a Comisiei Centrale de Admitere luată în Şedinţa
Comună cu Consiliul de Administraţie;
- Hotărârea Nr. 3 din 23.07.2012, a Comisiei Centrale de Admitere luată în Şedinţa
Comună cu Consiliul de Administraţie;
- Hotărârea Nr. 4 din 03.09.2012, a Comisiei Centrale de Admitere luată în Şedinţa
Comună cu Consiliul de Administraţie;
- Hotărârea Nr. 5 a Consiliului de Administraţie şi a Comisiei Centrale de Admitere
întrunite în Şedinţa Comună din 03.09.2012.
2. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate redistribuirea celor 9
locuri neocupate rezervate pentru candidaţii de etnie rromă spre programe care asigură o
finanţare ridicată şi/sau au candidaţi pe listele de aşteptare.
3. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate, Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale, cu cele două amendamente aduse de dl.
prof.univ.dr. ing. Constantin Oprean - Preşedintele Senatului ULBS, respectiv:
1. Art. 26 alin. 1 dispare şi se înlocuieşte cu următoarea formulare: conform art. 166
alin 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 pot fi conducători de doctorat persoanele care
au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentei legi
precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia de lector /
şef lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul 3.
2. Art. 27, lit.b, alin. 4 se înlocuieşte şi va avea următorul conţinut: după împlinirea
vârstei de 65 ani pot conduce noi studenţi doctoranzi dacă Senatul ULBS a aprobat
prelungirea activităţii didactice în calitate de titular şi numai în regim de cotutelă dacă nu are
aprobarea prelungirii activităţii didactice în calitate de titular dată de către Senat, împreună cu
un conducător de doctorat din acelaşi domeniu care este titular într-o şcoală doctorală a
ULBS şi care nu împlineşte vârsta de pensionare pe toată durata desfăşurării doctoratului
respectiv.
4. Senatul ULBS aprobă, Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de
admitere la studiile universitare de doctorat.
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5. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate, Repartizarea cifrei de
şcolarizare pentru studiile de doctorat ( pe domenii de studii doctorale).
6. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate, statutul Centrului de
Cercetare în Medicina Respiratorie Pediatrică (CCMRP).
7. Senatul ULBS hotărăşte, prin vot deschis şi în unanimitate să modifice art. 64 din
Carta ULBS care va avea următorul conţinut:
,,Art. 64 (1) Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu are în structura sa: facultăţi, departamente, IOSUD, şcoli doctorale,
institute, centre sau laboratoare, clinici universitare, centre pentru formarea continuă a
resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări servicii, staţiuni experimentale sau alte
entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, precum şi alte
structuri funcţionale pentru cercetarea ştiinţifică, pentru cooperare cu instituţii de învăţământ
şi de cercetare din ţară şi străinătate.
(2) Pentru furnizarea serviciilor tehnico-administrative, în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite prin planurile strategice şi programele operaţionale, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu are în structura sa: bibliotecă, editură, direcţii, servicii, birouri
administrative, resurse-umane, financiar-contabile, tehnice şi sociale.
(3) Pentru constituirea unui birou este necesar un număr minim de 4 posturi.
(4) Pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr minim de 7 posturi.
(5) Pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr minim de 12 posturi.
(6) Activităţile administrative din cadrul institutelor, centrelor, laboratoarelor,
clinicilor, unităţilor de microproducţie, staţiuni experimentale, alte structuri funcţionale
pentru cercetarea ştiinţifică se pot organiza în compartimentele funcţionale de natura şi în
condiţiile prevăzute la alin. (3), (4), (5)”.
8. Senatul ULBS hotărăşte, cu 53 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 7 abţineri să
modifice Aliniatul (6) al art. 66 din Carta ULBS care va avea următorul conţinut:
“(6) Departamentul se organizează în cadrul unei facultăţi. Excepţie fac
Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi
Departamentul de Consultanţă, Perfecţionare şi Educaţie Continuă care se organizează ca
structuri distincte în cadrul universităţii.”.
9. Senatul ULBS hotărăşte prin vot deschis şi în unanimitate să abroge Art. 67 din
Carta ULBS.
10. Senatul ULBS hotărăşte cu 58 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri ca
Art.2.2, punctul 4 din Procedura privind desfăşurarea alegerilor pentru membri Senatului
ULBS să se modifice urmând să aibă următorul conţinut:
,,Art.2.2 (4) În situaţia în care alegerile pentru Senatul universităţii sunt valide, rezultatul
alegerilor pentru fiecare loc în Senat se stabileşte şi sunt declaraţi aleşi candidaţii care obţin
cel mai mare număr de voturi „pentru” în cadrul locurilor repartizate pentru fiecare
departament din facultate”
11. Senatul ULBS aprobă cu 60 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nici o abţinere
modificarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice după cum
urmează:
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- Completarea Art.24, 26, 28, 30 lit. b. cu următorul text ,,În cazul în care lipseşte
dovada absolvirii modulului psihopedagogic, candidatul admis, va începe cursurile
modulului psihopedagogic imediat după ce a câştigat concursul pentru ocuparea postului
didactic pentru care a candidat”
- Se elimină textul din Art. 26 lit.d, care se referă la nota minimă necesară pentru
depunerea dosarului pentru a candida pe un post didactic universitar.
12. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate structura anului
universitar 2012-2013 la ULBS.
13. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate Contractul managerial al
Rectorului universităţii cu Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 20122016.
14. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate Planul operaţional al
Conducerii manageriale a ULBS pe perioada 2012-2013.
15. Senatul ULBS aprobă, cu 60 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nici o abţinere
Regulamentul pentru acordarea burselor studenţeşti şi completarea Art. 39 cu un nou alineat
(3) din regulament care are următorul conţinut: ,,La propunerea Rectorului ULBS, se pot
acorda burse de studiu unor studenţi ai universităţilor cu care ULBS a încheiat acorduri de
cooperare academice”.
16. Senatul ULBS aprobă cu 56 voturi, 5 voturi împotrivă şi nici o abţinere
cuantumul tarifelor de cazare în căminele studenţeşti şi cuantumul tarifelor de masă la
cantinele studenţeşti ale ULBS pentru anul universitar 2012-2013.
17. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate completarea Codului de
Etică şi Deontologie Profesională al ULBS după cum urmează:
I. Articolul 3.4 INCOMPATIBILITĂŢI se completează astfel:
,,În cadrul unui departament, definit conform art. 133 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, se află în relaţie de incompatibilitate şi nu pot fi ocupate concomitent de persoane
care se află unul/una faţă de celălalt/cealaltă într-o poziţie de conducere, control autoritate sau
evaluare instituţională directă la orice nivel, funcţiile didactice de profesor, conferenţiar,
lector/şef de lucrări, asistent care desfăşoară activităţi didactice aferente aceleiaşi discipline
sau unităţi didactice (curs) din planul de învăţământ al unui program de studii universitare sau
al unui program postuniversitar, respectiv cursuri, seminarii/lucrări de laborator asociate
disciplinelor din planul de învăţământ gestionat de acelaşi departament.
II. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Etică, Cap.1, pct. 1.1., alineatul (2) se
modifică astfel:
(2) Comisia de etică a universităţii este formată din 7 persoane, după cum urmează:
a) 4 cadre didactice, care nu deţin funcţii de conducere incompatibile, potrivit legii, şi care să
reprezinte cel puţin două facultăţi din cadrul universităţii;
b) două persoane din rândul personalului administrativ/secretariat;
c) un student, indiferent de forma de învăţământ şi nivelul de studii.
18. Senatul ULBS aprobă, cu 60 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi o abţinere
Componenţa Comisiei de Etică a ULBS după cum urmează:
Membri:
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Cadre didactice:
1. Prof.univ.dr. Nicola IORDAN- Facultatea de Drept
2. Prof. univ.dr. Nicolae BALTEŞ- Facultatea de Ştiinţe Economice
3. Prof.univ.dr. Radu GEAMĂNU – Facultatea de Drept
4. Prof.univ.dr. Laurean BOGDAN- Facultatea de Inginerie
Personal didactic auxiliar:
1. Ramona TODERICIU - Director General Administrativ
2. Valentin LUP
Student:
1. SMĂRĂNDOIU Marius – Facultatea de Medicină
19. Senatul ULBS aprobă în unanimitate ca îndrumarea proiectelor de an să fie
inclusă în norma didactică, alături de activităţile de seminar, lucrări practice şi de laborator.
20. Senatul ULBS aprobă cu 59 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere
Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcţiuni ale personalului didactic.
21. Senatul ULBS aprobă cu 55 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Perfecţionare şi Formare
Continuă (CONCEPT).
22. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate, funcţionarea
următoarelor programe de studii postuniversitare şi trimiterea lor spre aprobare la
M.E.C.T.S.:
1. Managementul Securităţii, Sănătăţii şi Relaţiilor de Muncă
2. Evaluarea Riscurilor şi Auditarea în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
3. Managementul Educaţional
4. Mentorat Pentru Cariera Didactică
23. Senatul ULBS validează, cu 60 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi 1 abţinere
concursurile pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în Semestrul II
2011/2012:
I.
FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE
Departamentul de Studii Romanice
Poz. 26, asistent, disciplinele : Literatura română (analiză de texte); Literatura română de la
Junimea la 1900 (analiză de text); Literatura română – proza în perioada 1900-1950; Literatura
română – proza în perioada 1900-1950 (analiză de text); Scriitori canonici ai literaturii române
din sec. XIX; Scriitori canonici ai literaturii române din sec. XIX (analiză de text); Istoria culturii
şi civilizaţiei universale; Literatura comparată; Receptarea textului literar; Gramatică şi stilistică;
Limba română pentru studenţii străini.
Candidat: BAKO ALINA IOANA
II.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Studii de Securitate
Poz. 17 , lector, disciplinele: Teorii politice; Paradigme politice; Procesul de guvernare în
Uniunea Europeană; Analiza politicilor publice; Politici locale şi regionale; Analiză
electorală; Seminar de elaborare a lucrării de licenţă.
Candidat: STĂNUŞ CRISTINA
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III.
FACULTATEA DE INGINERIE
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Poz. 74 , asistent , disciplinele: Simularea şi optimizarea arhitecturilor de calcul; Arhitectura
microprocesoarelor; Sisteme cu microprocesoare; Inginerie software; Tehnici de programare;
Utilizarea sistemelor de operare.
Candidat: Radu Ciprian
IV. FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Departamentul de Ştiinţa Mediului, Sport şi Fizică
Poz. 22, lector, disciplinele: Mediul atmosferic; Modificări globale ale mediului;
Managementul calităţii mediului .
Candidat: GHEORGHE LAURIAN
V. FACULTATEA DE MEDICINĂ
Departamentul de Medicină Dentară şi Nursing
Poz.51, asistent, disciplinele: Semiologia şi morfologia dinţilor şi arcadelor dentare – funcţia
masticatorie ; Morfologia dinţilor; Tehnologia protezelor chirurgicale.
Candidat: DAHM TĂTARU CRISTINA ADRIANA
Poz.13, şef lucrări, disciplina: Medicina de familie.
Candidat: PILOFF LOREDANA
Departamentul Preclinic
Poz. 40, şef lucrări, disciplina: Biochimie. Introducere în tehnologia şi legislaţia
farmaceutică.
Candidat: Vonica Andreea Loredana
VI. FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Departamentul de Ştiinţe Agricole şi Ingineria Produselor Alimentare
Poz. 32, şef lucrări, disciplinele: Managementul calităţii şi siguranţei alimentului; Legislaţie
şi protecţia consumatorului; Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentului în industria vinului ;
Proiectarea şi conducerea proceselor tehnologice în industria vinului.
Candidat: KETNEY OTTO
24. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate, prelungirea activităţii
unor profesori pentru anul universitar 2012-2013 care au împlinit vârsta de pensionare şi care
au fost avizaţi de Consiliul de Administraţie pe baza metodologiei.
IPS Prof.univ.dr. Laurenţiu Streza
Prof.univ.dr. Ioan Leş
25. Senatul ULBS validează, prin vot deschis şi în unanimitate Hotărârea Consiliului
de Administraţie privind revenirea, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate, la
Departamentul de Medicină Dentară şi Nursing a următoarelor cadre didactice:
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Şef lucrări dr. Mihai Miţariu, şef lucrări dr. Gabriela Miţariu şi şef lucrări dr.
Sebastian Cernuşcă.
26. Senatul ULBS validează, prin vot deschis şi în unanimitate, Hotărârea
Consiliului de Administraţie ca dl. conf.univ.dr. Bardac Ovidiu Dorin să efectueze un stagiu
de pregătire în domeniul chirurgiei laparascopice colorectale şi a defectelor parietale
abdominale în cadrul unei clinici din Germania în anul universitar 2012-2013.
27. Senatul ULBS validează, prin vot deschis şi în unanimitate Hotărârea Consiliului
de Administraţie ca dl. prof. univ.dr. Ion Dur să continue activitatea de conducător ştiinţific
de doctorat la Centrul Universitar de Nord din Baia Mare (la şcoala doctorală de filozofiecomunicare) în anul universitar 2012-2013.
28. Senatul ULBS validează, prin vot deschis şi în unanimitate, hotărârea Consiliului
de Administraţie de a reânoi colaborarea d-nei tehnician dentar Zoldi Gabriela cu Facultatea
de Medicină a ULBS.
29. Senatul ULBS validează, prin vot deschis şi în unanimitate Hotărârea
Consiliului de Administraţie de a aproba ca d-na conf.univ.dr. Mariana Sabău să susţină
cursurile de Protetică Dentară în cadrul Facultăţii de Medicină de la Universitatea ,,Dunărea
de Jos” Galaţi în anul universitar 2012-2013.
30. Senatul ULBS validează cu 60 voturi pentru nici un vot împotrivă şi o abţinere
Hotărârea Consiliului de Administraţie ca studenta Stanciu Sabina Maria de la Facultatea de
Drept – anul II să fie scutită de plata taxelor de şcolarizare conform Legii nr. 341/2004.
31. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate statele de funcţiuni
pentru cadrele didactice cu delegarea Consiliului de Administraţie pentru forma finală.
32. Senatul ULBS aprobă, prin vot deschis şi în unanimitate:
Ordinea de zi a şedinţelor ordinare a Senatului ULBS în anul 2012/2013.
Octombrie 2012
1. Analiza parteneriatelor cu mediul economic şi de afaceri.
2. Analiza proiectelor finanţate din fondurile structurale europene.
3. Raportul comisiei de etică universitară.
Ianuarie 2013
1. Aprobarea programelor de studii şi a cifrei de şcolarizare pentru anul universitar
2012-2013.
2. Analiza realizării obiectivelor cuprinse în acordurile academice internaţionale şi
ale programelor internaţionale ale studenţilor.
3. Analiza realizării planului de investiţii şi reparaţii a ULBS în 2012.
Martie 2013
1. Raportul rectorului privind starea universităţii.
2. Analiza execuţiei financiare din 2012 şi a proiectului de buget pe 2013
3. Analiza procesului educaţional şi a rezultatelor profesionale ale studenţilor
ULBS.
4. Raport privind modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare.
Iunie 2013
1. Analiza realizării obiectivelor pe 2012-2013 cuprinse în contractul managerial.
2. Raportul cercetării ştiinţifice
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3. Proiectul privind planul de lucrări de reabilitare şi reparaţii curente pe perioada
de vară.
4. Aprobarea regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor şi a
calendarului activităţilor educaţionale pe anul universitar 2012/2013.

Preşedintele Senatului ULBS,
Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN

Secretar al Senatului ULBS,
Prof.univ.dr. Ilie ROTARIU

A consemnat,
Secretarul şef al ULBS Jr. Laurenţiu SMARANDA
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