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Bună Ziua,
Vă rugam ca în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare să ne furnizati urmatoarele informatii. Care a fost rezultatul
Comisiei de Etică a ULBS în privința sesizării nr. 4987 referitoare la directorul Ramona Todericiu,
in care aceasta era acuzată printre altele de abuz in funcție, hărțuire, utilizare frauduloasă a
resurselor financiare și comportament abuziv. Vă rugăm să ne informați de asemenea dacă în
această anchetă au fost implicate și alte persoane, cum ar fi de exemplu d-na Daniela Preda. Tot în
baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne
informați dacă persoana care a depus sesizarea a fost somată să demisioneze din funcția deținută în
cadrul ULB Sibiu și să ne informați dacă s-au luat sancțiuni sau nu importriva cuiva, în urma
plângerii 4987 depusă în decembrie 2015.
Cu stimă
Dragos Popescu
Redactor Sef Ora de Sibiu
phone Vodafone: 0040723265051
email: dragos.popescu.paul@gmail.com
Monday, August 01, 2016
Către,
”Ora de Sibiu”
În atenția domnului Dragoș POPESCU
Referitor la Sesizarea nr.4987/03.12.2015 înregistrată la Comisia de Etică a
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu de către d-na Carmen Novac vă comunicăm
următoarele:
Părțile pârâte din cadrul sesizării sunt d-na Ramona Todericiu, Director General
Administrativ Adjunct al Direcției Generale Administrative din cadrul ULBS, și d-na
Daniela Preda, Șef Serviciu Relații Internaționale din cadrul ULBS.
În data de 16.07.2016 Comisia de Etică din cadrul ULBS a pronunțat Hotărârea nr.1
prin care a fost admisă excepția de necompetență materială a Comisiei de Etică în
soluționarea sesizării, și pe cale de consecință, a fost respinsă sesizarea. Soluția pronunțată
de Comisie a fost fundamentată pe prevederile art.5 alin.2 din ROF a Comisiei coroborate cu
cele cuprinse în art.194 Cod procedură civilă care stabilesc că sesizarea trebuie să cuprindă
arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază, arătarea dovezilor pe care se
sprijină fiecare, ca atare, sesizarea, trebuie să cuprindă descrierea faptelor şi precizarea
prevederilor din Codul de etică şi deontologie universitară, elemente care se regăsesc în
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sesizare într-o formulare generală, motiv pentru care soluţionarea temeinică a sesizării
presupune stabilirea cu exactitate a acestor elemente. Reclamanta a menționat în mod
generic că sunt încălcate prevederile diferitelor capitole din Codul etic, or, un capitol
protejează mai multe valori, reglementează aspecte procedurale, context în care Comisia nu
are competenţa de a identifica din cele prezentate în Sesizare faptele considerate de
reclamantă a fi săvârşite de pârâte şi prevederile încălcate, deoarece operează principiul
disponibilității, Comisia nu este un organism care să se substituie părților sesizării în ceea ce
privește stabilirea cadrului de soluționare a acesteia.
Hotărârea Comisiei de Etică acordă reclamantei dreptul de a ataca acest act în termen
de 15 zile de la comunicare la Senatul ULBS.
Împotriva dnei Carmen Novac nu s-a dispus nicio sancțiune disciplinară, nu s-a
exercitat nicio presiune din partea conducerii ULBS în vederea încetării raportului de
muncă, aceasta din proprie initiativă și-a depus demisia în data de 13.07.2016.
02.08.2016
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA
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1.

Cati studenti sunt in universitate - cati in anul 1, cati la master.

R: La Licenta sunt 2774 candidati declarati admisi, din care 1630 admisi pe locuri bugetate (din
acestia 6 sunt de etnie rroma)
La Master sunt 1390 candidati declarati admisi, din care 910 admisi pe locuri bugetate (din acestia 1
este de etnie rroma)
Un total de 4164 de candidati declarati admisi la nivel de ULBS la forma de invataamant cu
frecventa, 2540 dintre acestia fiind pe locuri bugetate.
La ID-FR sunt declarati admisi 499 de candidati la programele de Licenta (9 programe de licenta) si
120 de candidati admisi la programele de master (5 programe e master)
In cee ace priveste admiterea la Doctorat, aven un numar de 122 de candidati admisi, repartizati
astfel:
19 pe locuri bugetate, avand si bursa
18 pe locuri bugetate, fara a beneficia de bursa
85 pe locuri cu taxa
2.

Exista programe de master care nu se vor derula pt ca nu sunt minim 20 de inscrisi? Daca
da, te rog precizeaza care.

R: Pana in acest moment NU avem programe, din cele la care s-au scos locuri la concursul de
admiterecare, care nu indeplinesc conditiile aprobate de Senatul ULBS si prin urmare sa nu se
scolarizeze student la ele in anul universitar viitor.

3.

Cati dintre studentii din ULBS sunt la taxa si cati la buget. Pt acest an care sunt tarifele de
scolarizare si pana cand trebuie platite taxele.

R: La prima parte a intrebarii gasesti raspunsul trecut la intrebarea 1.
Cuantumul taxelor de scolarizare a fost aprobat in CA al ULBS si mai apoi validat de catre Senatul
ULBS in data de 28.04.2016. Propunerile pentru aceste taxe de scolarizare au fost facute de cate
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CF-urile din fiecare facultate in parte. Aceste valori ale taxelor de scolarizare si ale altor taxe
administrative pot fi consultate la dresa urmatoare:
http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/arhiva_2016/senat_2016/Taxe_scola
rizare_administrative_2016-2017.pdf
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