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Art. 1 În conformitate cu Ordinul MECT nr. 4284 din 07.06.2005, Ordinul MSF nr. 772
din 16.06.2004, pentru complectarea ordinului MSF nr. 653/2001 privind asistenţa medicală
a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi Ordinul MSP nr. 1338 din 31.07.2007 pentru
aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină
dentară, Carta ULBS, Comisia pentru Programe Comunitare, Structurale şi Supravegherea
Stării de Sănătate a Universităţii are următoarele atribuţii:
a) aplică strategia ULBS în vederea participării Universităţii la programele
strategice/sectoriale şi comunitare, coordonând şi implementând operativ noile
generaţii de programe strategice şi comunitare;
b) promovează şi coordonează realizarea programelor strategice/sectoriale şi
comunitare asigurând cadrul optim de participare pentru întreaga comunitate
academică;
c) susţine şi promovează măsuri în vederea realizării condiţiilor şi funcţiunilor necesare
asigurării sănătăţii ocupaţionale;
d) efectuează toate lucrările şi operaţiile necesare care sunt conforme cu activitatea din
ULBS de care răspunde comisia şi care au rezultat din Regulamentul propriu de
funcţionare.
Domeniile de responsabilitatea ale Comisia pentru Programe Comunitare, Structurale şi
Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii sunt următoarele:
– Programele comunitare şi structurale
1. Programul Operaţional sectorial/strategic Dezvoltarea Resurselor Umane,
respectiv cele 38 de propuneri de proiecte de grad incluzând 17 domenii majore
de intervenţie în cadrul POSDRU cu finanţare pe cele 6 axe prioritare;
2. Programul Operaţional Regional;
3. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
4. Programul Operaţional Sectorial de Mediu - POS Mediu
5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - POS DCA;
6. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
7. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR;
8. Programul de Cooperare Teritorială (Transfrontalieră, Translaţională,
Interregională);
9. Programul Operaţional Sectorial de Transport - POS Transport.
– Coordonarea şi sprijinirea participării membrilor comunităţii academice în programe
PHARE – Dezvoltarea Resurselor Unmane – Schema de Finanţare nerambursabilă –
Servicii sociale;
– Programele de formare continuă şi a adulţilor;
– asigurarea sănătăţii ocupaţionale;
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Atribuţiei specifice ale Comisia pentru Programe Comunitare, Structurale şi
Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii sunt următoarele:
1. informează şi consiliază facultăţile şi membrii comunităţii academice cu privire la
oportunităţile şi ofertele de programe;
2. promovează accesarea de proiecte strategice/sectoriale şi PHARE cu finanţare
nerambursabilă;
3. promovează şi susţine proiectele de educaţie profesională continuă care ar urma să
contribuie semnificativ la dezvoltarea resursei umane în ULBS;
4. avizează proiectele strategice/sectoriale şi PHARE şi cele de educaţie profesională
continuă care angajează Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
5. promovează conceperea unor programe de educaţie profesională continuă şi le
ofertează pentru beneficiul ULBS;
6. analizează şi informează conducerea ULBS despre activitatea şi evidenţa
programelor la nivelul ULBS şi al facultăţilor;
7. analizează şi informează conducerea ULBS despre starea sănătăţii ocupaţionale a
comunităţi academice sibiene;
8. analizează şi informează conducerea ULBS despre structurile medicale de asistenţă
sanitară universitară, competenţa şi funcţionalitatea lor;
9. consiliază, susţine şi promovează măsuri în vederea realizării condiţiilor, structurilor
şi funcţiunilor necesare asigurării sănătăţii ocupaţionale.
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Art. 2 Lucrările Comisia pentru Programe Comunitare, Structurale şi Supravegherea
Stării de Sănătate a Universităţii se desfăşoară prin întâlniri de lucru ordinare lunar şi prin
întâlniri extraordinare consecutive solicitării Senatului, Biroului de Senat, Consiliului de
administraţie şi din proprie iniţiativă.
Art. 3 Componenţa comisiei este următoarea: Comisia este formată din Preşedinte,
membrii şi secretar comisie (Anexa 1)
La şedinţele comisiei pot participa în calitatea de invitaţi membrii comunităţii academice
din ULBS şi ai administraţiei aflaţi prin natura preocupărilor şi atribuţiilor în directă
legătură cu problematica dezbătută de Comisie.
Art. 4 Desfăşurarea şedinţelor comisiei necesită o participare minimă de 2/3 din totalul
membrilor comisiei, durata desfăşurării şedinţei fiind limitată la 2 ore, fiecare membru al
comisiei poate avea la acelaşi subiect în discuţie o singură intervenţie cu o durată maximă
de 5 minute.
Rezultatele şedinţei de comisie se finalizează prin propuneri de regulamente validări sau
invalidări, hotărâri. Deci aceste rezultate sau alte puncte de vederea ale Comisiei se adoptă
cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Art. 5 Lucrările Comisiei aferente punctelor a, b, c din Art. 1 se consemnează în caietul
de procese verbale al Comisiei prin grija preşedintelui comisiei şi a secretarului de comisie.
Recomandările, rapoartele sau punctele de vedere ale Comisiei sunt prezentate Senatului de
către preşedintele comisiei sau de un alt raportor desemant de acesta.
Art. 6 Modificarea regulamentului de funcţionare al Comisia pentru Programe
Comunitare, Structurale şi Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii se face prin
hotărârea Senatului ULBS adoptată în şedinţa Senatului ULBS.
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COMISIA SENATULUI ULBS
pentru
PROGRAME COMUNITARE, STRUCTURALE ŞI
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A UNIVERSITĂŢII
Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai NEAMŢU Prorector al ULBS;
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Membrii Comisiei:
1.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
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2.

Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”
prof. univ. dr. ing. Daniel MANOLEA
Ştiinţe Agricole Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului:
prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIŢA
prof. univ. dr. ing. chim. Constantin Horia BARBU
Ştiinte Economice
Prof. univ. dr. Ilie ROTARIU
Medicina “Victor Papilian”
prof. univ. dr. Dan SABĂU
Ştiinţe
conf. univ. dr. Corneliu BUCŞA
prof. univ. dr. Dionisie TURCU
Litere şi arte
conf. univ. dr. Rodica MIHULECEA
Drept “Simion Bărnuţiu”
lector univ. dr. Gina Orga DUMITRIU
lector univ. dr. Corina Petică ROMAN
Jurnalistică
Lector Minodora SĂLCUDEAN
Teologie
preot lector univ. dr. Mihai Constantin IOSU
Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate
Lector univ. dr. Sabina LUCA
Istorie şi patrimoniu
conf. univ. dr. Vasile CIOBANU
Centru de transfer tehnologic
prof. univ. dr. ing. Octavian BOLOGA – director centru
Oficiul pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale
prof. univ. dr. Mihail ŢÎŢU – director oficiu

9.
10.
11.
12.
13.

Secretar: Alina SAS

