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I.   FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Jurnalist pentru o zi 
 

Elemente practice din comunicare, presa 
scrisă, radio şi televiziune. 
 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfăşurare:  
specializarea 

Jurnalism, 
Facultatea de 
Ştiinţe Socio-

Umane,  
Str. Brutarilor, 

 Nr. 3 

30 elevi 
 

Prof. univ. dr. Ioana-Narcisa 
Crețu  
ioana.cretu@ulbsibiu.ro 
 

2.  Ce este sărăcia: tipuri 
de sărăcie și indicatori 
sociali 
 

Prezentarea introduce conceptele de 
sărăcie absolută, relativă și subiectivă. De 
asemenea, vor fi discutați indicatorii pe 
baza cărora se calculează pragul sărăciei și 
importanța evaluării subiective în 
stabilirea categoriilor de săraci. 
 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
specializarea 
Sociologie/ 

Asistență socială 
Str. Lucian Blaga, 
Nr. 2-4, Corp A,  

Et. III 

20 elevi 
 

Lect. univ. dr. Ionela Vlase 
ionela.vlase@ulbsibiu.ro 
 

3.  Cum să atragem 
aprecierea celor din jur 
și să obținem ceea ce 

Ori de câte ori ne dorim ceva de la cei cu 
care interacţionăm apelăm la negociere. O 
negociere de succes presupune respectarea 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 

20 elevi Lect. univ. dr. Felicia 
Morândău 
felicia.morandau@ulbsibiu.ro 

mailto:ioana.cretu@ulbsibiu.ro
mailto:ioana.cretu@ulbsibiu.ro
mailto:vlase.ionela@gmail.com
mailto:vlase.ionela@gmail.com
mailto:vlase.ionela@gmail.com
mailto:felicia.morandau@ulbsibiu.ro
mailto:felicia.morandau@ulbsibiu.ro
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dorim. Strategii pentru 
o negociere de succes  

unor principii care, aplicate corect, produc 
efecte maxime.  
Cât de importantă este impresia pe care o 
lăsăm celorlalţi şi cum putem construi cea 
mai favorabilă impresie? Cum putem crea 
o anumită stare de obligativitate în relaţia 
cu partenerul de negociere? Cum ne poate 
ajuta identificarea cu cel cu care negociem 
să obţinem ceea ce ne dorim?  Cât de 
importantă este atitudinea afişată în 
momentul în care negociem?... sunt 
întrebările la care vom răspunde pornind 
de la analiza unor situaţii de negociere 
concrete.   

Loc de  
desfășurare: 
specializarea 
Sociologie/ 

Asistență socială 
Str. Lucian Blaga, 

Nr. 2-4,  
Corp A,  

Et. III 
 

 

4.  CinemaPolis  Proiecție de film urmată de o dezbatere 
moderată de cadre didactice în care elevii 
de liceu vor avea ocazia să discute diferite 
aspecte legate de perioada comunistă din 
România, diferențele dintre un regim 
totalitar și unul democratic, etc. 
 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Departamentul de 

Relații 
Internaționale, 
Științe Politice și 

Studii de 
Securitate,  

Calea Dumbrăvii, 
Nr. 34 

20-60 elevi 

 

Lect. univ. dr. Sabina Luca 
sabina.luca@ulbsibiu.ro 
Lect. univ. dr. Dragoș 
Dragoman 
dragos.dragoman@ulbsibiu.ro 
Lect. univ. dr. Bogdan 
Gheorghiță 
bogdan.gheorghita@ulbsibiu.ro 
 

5.  Fascinanta lume a 
arheologiei 

Elevii vor pătrunde în tainele arheologiei 
și în universul creației umane. Participanții 
vor fi introduși în atmosfera epocilor 

februarie-mai 2019 
durata: 1-2 ore 

 

 1 clasă de 
elevi 

Lect. univ. dr. Silviu Purece 

silviu.purece@ulbsibiu.ro 

Asist. univ. dr. Anamaria 

mailto:horatiu.rusu@ulbsibiu.ro
mailto:sabina.luca@ulbsibiu.ro
mailto:sabina.luca@ulbsibiu.ro
mailto:dragos.dragoman@ulbsibiu.ro
mailto:dragos.dragoman@ulbsibiu.ro
mailto:bogdan.gheorghita@ulbsibiu.ro
mailto:bogdan.gheorghita@ulbsibiu.ro
mailto:silviu.purece@ulbsibiu.ro
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trecute cu ajutorul arheologiei 
experimentale. Elevii vor afla care este 
drumul parcurs de obiectele din ceramică 
de la descoperirea lor într-o săpătură 
arheologică, restaurare și până la 
valorificarea lor într-o expoziție. 

Loc de  
desfăşurare:  
specializarea  

Istorie 
Facultatea de 
Ştiinţe Socio-

Umane, 
Bd. Victoriei, 
Nr. 5-7, Et. I  

Tudorie 

anamaria.tudorie@ulbsibiu.ro 

  

 

 
 
II.   FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activității Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Fii student pentru o zi 
la Facultatea de Științe 
Economice 

Întâlnirea elevilor cu membrii comunității 
academice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice - ULBS. 
Mod de desfăşurare:  membrii facultăţii 
(profesori și studenți) vor organiza 
workshopuri interactive pentru elevi, care 
vor scoate în evidență oportunităţile 
oferite de Facultatea de Științe Economice. 
Această activitate va fi împărțită pe sub-
activități: 
- vizitarea spaţiilor de desfăşurare a 
activităţilor facultăţii; 
- sesiune de informare cu prvire la 
programele facultății, viața de student și 
procesul de admitere la Facultatea de 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice, 
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 17 

- 
 

Lect. univ. dr.  Alin Opreana 
alin.opreana@ulbsibiu.ro 
 
 
 

mailto:anamaria.tudorie@ulbsibiu.ro
mailto:alin.opreana@ulbsibiu.ro
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Științe Economice; 
- experimentarea vieții de student prin 
participarea la cursuri interactive în 
Marketing, Management, Economia 
Comerțului Turismului și Serviciilor, 
Finanțe și Contabilitate; 
- discuții cu profesori ai Facultății de 
Științe Economice. 

2.  Întâlniri cu absolvenții 
de succes ai Facultății 
de Științe Economice - 
ULBS 

Această activitate presupune întâlnirea 
elevilor cu absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, care au cariere de succes, dar şi 
cu reprezentanţi ai CSE (Clubul Studenţilor 
Economişti). 
Mod de desfăşurare: câte 2 absolvenţi ai 
facultăţii, aflați în poziţii de top în mediul 
de afaceri din Sibiu şi reprezentanţii CSE 
vor susţine prelegeri scurte de 15-20 
minute pe baza experienței personale, 
astfel încât elevii să înţeleagă 
oportunităţile oferite de absolvirea 
Facultății de Științe Economice în 
construirea şi dezvoltarea unei cariere 
viitoare de succes. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice, 
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 17 

- Lect. univ. dr.  Alin Opreana 
alin.opreana@ulbsibiu.ro 
 
 
 

3.  Workshopuri Erasmus+ Această activitate presupune realizarea de 
workshop-uri, la care să participe elevii 
împreună cu studenții Facultății de Științe 
Economice. 
Mod de desfășurare: În cadrul 
workshopurilor, studenții Facultății de 
Științe Economice, care au beneficiat de 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii, 

- 
 

Asist. univ. dr. Anca Șerban 
anca.serban@ulbsibiu.ro 
Conf. univ. dr. Cosmin Tileagă 
cosmin.tileaga@ulbsibiu.ro 
 
 
 

mailto:alin.opreana@ulbsibiu.ro
mailto:anca.serban@ulbsibiu.ro
mailto:cosmin.tileaga@ulbsibiu.ro
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mobilități Erasmus, de studiu sau de 
internship, își vor prezenta într-un mod 
interactiv experiența obținută în cadrul 
mobilităților Erasmus+. Această activitate 
va scoate în evidență beneficiile 
parcurgerii Facultății de Științe 
Economice, din perspectiva oportunităților 
de a studia la universități din străinătate, 
sau de a face practică în companii din 
străinătate, în cadrul programului 
Erasmus. 

Nr. 17 

4.  Ready … Steady … Sell 
Online! 

Mod de desfășurare: constă în crearea 
unui magazin online utilizând o platformă 
specializată pentru comerțul electronic. 
Elevii participanți vor fi împărțiți în 
echipe, și vor crea cu ajutorul unei 
platforme dedicate comerțului electronic 
un magazin online. Se va personaliza 
design-ul magazinului, adăuga pagini, 
produse și se vor genera comenzi. Echipa 
cu cel mai atractiv magazin online creat va 
beneficia de suport și găzduire gratuită, 
pentru un an de zile, pe o platformă 
dedicată comerțului electronic. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii, 

Nr. 17 
Laborator E22 

 
*Notă: Programare 
de comun acord cu 
clasele doritoare, 
începând cu ora 
9.00, durata 3-4 

ore. 

- Conf. univ. dr. Eduard Stoica 
eduard.stoica@ulbsibiu.ro 
Asist. univ. dr.  Eugen Popescu 
eugen.popescu@ulbsibiu.ro 
 
 
 

 
 
 

mailto:eduard.stoica@ulbsibiu.ro
mailto:eugen.popescu@ulbsibiu.ro
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III.   FACULTATEA DE DREPT 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activității Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Proces penal simulat  Proces penal simulat în colaborare cu 
membrii E.L.S.A. Sibiu. Numărul maxim 
de persoane care pot asista este 100. 

aprilie 2019 
durata: aprox. o 

oră 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Drept, 
Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34 

max. 100 
elevi 

 

Drd. Grosu George  

2.  Proces civil simulat  Punerea în scena a unei cauze civile de 
către studentii din anul III, ai specializării 
Drept. 

aprilie 2019 
durata: aprox. o 

oră 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 
Drept, Calea 

Dumbrăvii, Nr. 34 

max. 100 
elevi 

 

Conf. univ. dr. Codruţa 
Hageanu 
hageanu.codruta@yahoo.com 
Conf. univ. dr. Viorica 
Dumitrache 
claudia.dumitrache71@gmail.c
om 
 

3.  Laboratorul de 
criminalistică 

Prezentare trusă criminalistică, activităţi, 
metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice 
suport pentru activitatea de judecată. 

februarie-aprilie 
2019 

durata: aprox. o 
oră 

 
Loc de 

desfăşurare: 

20-30 elevi  Lect. univ. dr. Vasile Vidrighin 
vidrighin_avocat@yahoo.com 
 
 
Laborant criminalistică: 
Cosmin Opriş 

mailto:hageanu.codruta@yahoo.com
mailto:hageanu.codruta@yahoo.com
mailto:claudia.dumitrache71@gmail.com
mailto:claudia.dumitrache71@gmail.com
mailto:vidrighin_avocat@yahoo.com
mailto:vidrighin_avocat@yahoo.com
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Facultatea de 
Drept,  

Calea Dumbrăvii,  
Nr. 34 

Laboratorul de 
criminalistică 

 

4.  Incursiune  în 
fascinanta lume a 
justiţiei și a dreptului 

Prezentarea profesiilor juridice şi a 
perspectivelor în cariera juridică. 

martie-aprilie 2019 
durata: aprox. o 

oră 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Drept,  
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 34 

max. 100 
elevi 

Conf. univ. dr. Marioara 
Ţichindelean 
tmsib@yahoo.com 
Conf. univ. dr. Codruţa 
Hageanu 
hageanu.codruta@yahoo.com 
Conf. univ. dr. Corina Petică 
Roman 
cpetica@gmail.com 

5.  Simularea examenului 
de admitere la 
Facultatea de Drept 

Familiarizarea elevilor interesaţi de 
programele de studiu ale Facultăţii de 
Drept cu modalitatea de desfăşurare a 
Probei scrise  de verificare a competenţelor 
lingvistice şi a raţionamentului logic, din 
cadrul concursului de admitere 2016-2017. 

aprilie-mai 2019 
durata: aprox. o 

oră 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Drept,  
Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34 

max. 100 
elevi 

Lect. univ. dr. Monica 
Gheorghe 
monica.gheorghe@ulbsibiu.ro  
Lect. univ. dr. Corina Petică 
cpetica@gmail.com 
Conf. univ. dr. Adrian Circa 
circaadrian@yahoo.com 
 

6.  Proces de dreptul 
muncii simulat 

Punerea în șcenă a unei cauze de dreptul 
muncii de către studenții anului IV ai 
specializării Drept. 
 

aprilie 2019 
durata: aprox. o 

oră 
 

max. 30 
elevi 

Conf. univ. dr. Marioara 
Ţichindelean 
tmsib@yahoo.com 
Lect. univ. dr. Monica 

mailto:tmsib@yahoo.com
mailto:tmsib@yahoo.com
mailto:hageanu.codruta@yahoo.com
mailto:hageanu.codruta@yahoo.com
mailto:cpetica@gmail.com
mailto:cpetica@gmail.com
mailto:cpetica@gmail.com
mailto:cpetica@gmail.com
mailto:circaadrian@yahoo.com
mailto:circaadrian@yahoo.com
mailto:tmsib@yahoo.com
mailto:tmsib@yahoo.com
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Loc de 

desfăşurare: 
Facultatea de 

Drept,  
Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34 

Gheorghe 
monica.gheorghe@ulbsibiu.ro 
 

7. 
 

Seminar interactiv: 
Uniunea Europeană – 
trecut, prezent și viitor 
 

Dezbatere asupra înființării, funcționării și 
viitorului Uniunii Europene. 

martie-mai 2019  
durata: aprox. o 

oră 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Drept,  
Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34 

max. 50 
elevi 

 

Lect. univ. dr. Andreea 
Dragomir  
andreea.dragomir@ulbsibiu.ro 
 

 
 
IV.   FACULTATEA DE MEDICINĂ 

 

Nr. 
crt 

Denumirea activității Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Training de Prim 
Ajutor în licee 

Exemplificare practică pe manechine, 
suport vital de bază, resuscitare 
adult/copil. 
  

martie-mai 2019 
 

Loc de 
desfășurare: 
Facultatea de 

Medicină, 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A 

- 
 

Conf. Dr. Gabriela Boţa, 
gabriela.bota@ulbsibiu.ro 
 
Stud. Pamfiloiu Dumitru - 
SMURD 
Studenţii voluntari SMURD 
 

mailto:andreea.dragomir@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
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2.  Rămâi negativ Deşi în timpul adolescenţei începee 
consolidarea personalităţii unui tânăr, 
subietul educaţiei sexuale rămâne, încă, un 
subiect evitat sau abordat necorespnzator 
în cadrul familiei, unde este oferită cea 
mai mare parte din educaţia unui copil 
sau tânăr.  
Obiectivul nostru principal este acela de  
informare a elevilor în vederea prevenirii   
bolilor cu transmitere sexuală, iar acolo 
unde elevii sunt foarte bine informaţi 
tragem un semnal de alarmă asupra 
acestor teme. 

martie-mai 2019 
 

Loc de 
desfășurare: 
Facultatea de 

Medicină, 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2AĂ 

- Conf. Dr. Gabriela Boţa, 
gabriela.bota@ulbsibiu.ro 
 
Andrei Purcărescu –  SSMH 
Studenţii voluntari SSMH 
 

3.  Sarcina la adolescente     Proiectul urmăreşte realizarea unei 
educaţii sexuale sănătoase în rândul 
adolescenţilor. Obiectivul principal constă 
în scăderea numărului de sarcini apărute 
la adolescentele cu vârste între 14- 18 ani şi 
totodată, scăderea numărului de avorturi. 
Tinerii vor fi informaţi cu privire la 
principalele metode contraceptive 
existente (prezervativul feminin şi 
masculin, diafragmul, steriletul, 
spermicidele, anticoncepţionalele şi 
pilulele de a doua zi). 

martie-mai 2019 
 

Loc de 
desfășurare: 
Facultatea de 

Medicină, 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A 

- Conf. Dr. Gabriela Boţa, 
gabriela.bota@ulbsibiu.ro 
 
Andrei Purcarescu –  SSMH 
Studenţii voluntari SSMH 
 

4.  Antihepatită  Proiectul își propune să aducă în atent ia 
populat  iei modalităt ile de prevenire, 
important a unei diagnosticări precoce și 
i  mbunătățirea calității vieții. Tema are in 
principal scopul de actualizare s i i nsus  ire 

martie-mai 2019 
   

 Loc de 
desfășurare: 
Facultatea de 

- Conf. Dr. Gabriela Boţa, 
gabriela.bota@ulbsibiu.ro 
 
Stud. Jan Cosmin Criștiu – OSF 

Studenţii voluntari OSF 

mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
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a cunos tint elor noi cu privire la hepatită. 
 

Medicină, 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A 

 

5.  Simularea examenului 
de admitere la 
Facultatea de Medicină 
 

Familiarizarea elevilor interesaţi de 

admiterea la Facultatea de Medicină cu 

programele de studiu, cu programul de 

pregătire și cu modalitatea de desfăşurare 

a Probei scrise de verificare a cunoștințelor  

din cadrul concursului de admitere 2019. 

mai 2019 
 

Loc de 
desfășurare: 
Facultatea de 

Medicină, 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A 

- Conf. Dr. Gabriela Boța 
gabriela.bota@ulbsibiu.ro 
www.medicina.ulbsibiu.ro  
 
Stud. Andrei Purcarescu –  
SSMH 
Studenţii voluntari SSMH 
 

 
 
V.   FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.    Atelier de scriere    
creativă 

   Atelier de scriere creativă. februarie-mai 2019 
  

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

- Conf. univ. dr. Dragoş Varga 
dragos.varga@ulbsibiu.ro 
Conf. univ. dr. Radu Vancu 
rvancu@gmail.com 
 
 
 

2. Cenaclul cenaclurilor     Întâlnirea cenaclurilor. februarie-mai 2019 
  

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

 - 
 

Prof. univ. dr. Dumitru 
Chioaru 
Conf. univ. dr. Radu Vancu 
rvancu@gmail.com 
 

mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
mailto:gabriela.bota@ulbsibiu.ro
http://www.medicina.ulbsibiu.ro/
mailto:dragos.varga@ulbsibiu.ro
mailto:rvancu@gmail.com
mailto:rvancu@gmail.com
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Litere şi Arte, 
Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

Sala 55, Et. II 

Drd. Vlad Pojoga  
vlad.pojoga@ulbsibiu.ro 
 

  

3. Tehnici de comunicare 
(în limba română) 

Workshop: 
-Aplicarea unor metode şi tehnici eficiente 
de comunicare verbală și nonverbală  
-Dezvoltarea capacităţilor de comunicare 
interpersonală şi în echipă. 

februarie-mai 2019 
durata: 90 minute 

 
Loc de  

desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

- 
  

Lect.  univ. dr. Alina Bako 
alinabako@gmail.com 
Conf. univ. dr. Valerica Sporiş 
valerica.sporis@ulbsibiu.ro 
 
 
 

4. Atelier de traduceri Atelier de traduceri - Limba engleză. februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

20 elevi Lect. univ. dr. Ovidiu Matiu 
ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro 
 

5. Studiază germana la 
Sibiu! 

Prezentarea programelor de studii, în 
colaborare cu DAAD. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 

- Prof. univ. dr. Maria Sass 
maria.sass@ulbsibiu.ro 
 

mailto:vlad.pojoga@ulbsibiu.ro
mailto:alinabako@gmail.com
mailto:valerica.sporis@ulbsibiu.ro
mailto:ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro
mailto:maria.sass@ulbsibiu.ro


 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 
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Victoriei,  
Nr. 5-7, Sala 47 

6. "Transilvania - leagăn 
de cultură germană" 

Atelier în limba română sau germană.  februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  

Nr. 5-7, Sala 47 

- Prof. univ. dr. Maria Sass 
maria.sass@ulbsibiu.ro 
 

7. 
 

Literatura americană 
contemporană 
- provocări și dileme 

Activități interactive (dezbateri, discuții 
libere) pe teme literare și nu numai. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

15-20 elevi Conf. univ. dr. Alexandra 
Mitrea  
alexandra.mitrea@ulbsibiu.ro  
 

8. Frazeologisme ale 
limbii germane 

Plecând de la importanţa expresiilor şi a 
locuţiunilor pentru reuşita procesului de 
comunicare, workshopul prezintă 
specificul diverselor structuri frazeologice 
şi moduri de aprofundare a fondului 
frazeologic al limbii germane. 

februarie-mai 2019 
durata: 1 oră 

 
Loc de  

desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7, 

Sala 49, Et. II 

15-20 elevi Conf. univ. dr. Doris  Sava 
doris.sava@ulbsibiu.ro 
 

mailto:maria.sass@ulbsibiu.ro
mailto:alexandra.mitrea@ulbsibiu.ro
mailto:doris.sava@ulbsibiu.ro
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9. Rumäniendeutsch – 
varianta standard a 
limbii germane din 
România 

Acest workshop este dedicat unei variante  
standard a limbii germane cu specific 
regional, Rumäniendeutsch, prezentând 
particularităţi ale limbii germane din 
România şi din perspectiva fenomenelor 
de interferenţă cu limba română. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7, 

Sala 49, Et. II 
 

15-20 elevi Conf. univ. dr. Doris  Sava 
doris.sava@ulbsibiu.ro 
 
 
 

10. Ateliere dedicate  
culturii  și civilizației  
chineze 

•Învață să îți scrii numele în caractere 
chinezești 
•Inițiere în tainele picturii tradiționale 
chinezești  
•Demonstrație de servire și preparare a 
ceaiului chinezesc 
•Caligrafie chinezească 
•Demonstrație de Taichiquan.   

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

30 elevi Institutul Confucius  
 

11. Arta actorului de film Atelier: Arta actorului de film. februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

- Departamentul de Artă 
Teatrală 
 

12. Arta actorului Atelier: Arta actorului. februarie-mai 2019 
 

- Departamentul de Artă 
Teatrală 

mailto:doris.sava@ulbsibiu.ro
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Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

13. Managementul și 
marketingul produsului 
cultural 

Atelier: Managementul și marketingul 
produsului cultural. 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei, Nr. 5-7 

- Departamentul de Artă 
Teatrală  

14. Dans și mișcare scenică Atelier de dans și mișcare scenică. februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

Sala 49, Et. II 

- Departamentul de Artă 
Teatrală 

15. Lupte scenice Atelier de lupte scenice. februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 
Litere şi Arte, 

- Departamentul de Artă 
Teatrală 
 



 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: marketing@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

Bulevardul 
Victoriei,  
Nr. 5-7 

Sala 49, Et. II 

 
 
VI.   FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI   
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Concursul - Deşeurile 
pot fi şi artă (cu premii 
în bani), Ed. a VIII-a 
 

Concurs cu premii în bani (din 
sponsorizări) pe teme de reciclare a 
deșeurilor. 
 
 

12 aprilie 2019, 
ora: 12:00 

 
Loc de  

desfășurare: 
Holul Facultății de 

Medicină 
Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A 

100-150 

elevi  

 

Prof. univ. dr. ing. Camelia 
Sava 
camelia.sand@yahoo.com 
Conf. univ. dr. biol. Mihaela 
Antofie 
Șef lucr. dr.Moise George 
georgemoise@yahoo.com 
Șef lucr. dr. Moise Cristina 
cristinamoise1@yahoo.com 
Conf. dr. Stanciu Mirela  
mirela_stanciu2008@yahoo.co
m 
Şef lucr. dr. biol. Iuliana  
Antonie 
iuliana_antonie@yahoo.com 

2.  Analiza factorilor de 
mediu în laboratorul de 
protecţia mediului 
 

Analize sonometrice. Analize de aer. 
 

 

februarie-mai 2019  
orele: 9:00-13:00 

 
Loc de  

desfășurare: 

10-15 elevi Prof. univ. dr. Horia Barbu 
Șef lucr. dr. Moise Cristina  
cristinamoise1@yahoo.com 
Șef lucr. dr. Pavel Petronela  
 

mailto:camelia.sand@yahoo.com
mailto:georgemoise@yahoo.com
mailto:cristinamoise1@yahoo.com
mailto:mirela_stanciu2008@yahoo.com
mailto:mirela_stanciu2008@yahoo.com
mailto:iuliana_antonie@yahoo.com
mailto:iuliana_antonie@yahoo.com
mailto:mirela_stanciu2008@yahoo.com
mailto:cristinamoise1@yahoo.com
mailto:cristinamoise1@yahoo.com


 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: marketing@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 
 

3.  Merele bunicilor  Degustare de soiuri vechi de mere. februarie-mai 2019 
orele: 10:00-13:00 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

15-20 elevi Conf. univ. dr. Mihaela 
Antofie 
mihaela_antofie@yahoo.com 
Șef lucr. dr. ing. Barbu Ion 
 

4.  Din lumea 
necuvântătoarelor  

Curiozităţi din lumea animalelor. februarie-mai 2019 
orele: 10:00-12:00 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

20-25 elevi Conf. dr. Stanciu Mirela  
mirela_stanciu2008@yahoo.co
m 
 

5.  Toxic introdus în 
organism (alcool, țigări, 
droguri) 
 

De ce nu este indicat fumatul în rândul 
adolescenților. 

februarie-mai 2019 
orele: 10:00-13:00 

 
 

Loc de  
desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 

10-15 elevi Șef lucr. dr. Moise George 
georgemoise@yahoo.com 
Șef lucr. dr. Moise Cristina 
cristinamoise1@yahoo.com 
 

mailto:mihaela_antofie@yahoo.com
mailto:mihaela_antofie@yahoo.com
mailto:mirela_stanciu2008@yahoo.com
mailto:mirela_stanciu2008@yahoo.com
mailto:georgemoise@yahoo.com
mailto:cristinamoise1@yahoo.com


 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: marketing@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

Str. Ion Rațiu, 
Nr. 5-7 

6.  Pâinea sub lupa 
curiosului 
 

Pâinea este un aliment pe care îl 
consumăm în fiecare zi și cu toate acestea o 
trecem cu vederea destul de ușor. Prin 
diferite experimente vom pătrunde în 
secretele acestui aliment. 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
 

Loc de  
desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

10-15 elevi Şef lucr. dr. ing. Mihai Ognean 
mihai.ognean@ulbsibiu.ro 
Şef lucr. dr. ing. Claudia 
Felicia Ognean 
 

7.  Joc de producţie 
industrială - 
managementul 
resurselor 

Se simulează lanţul de aprovizionare de la 
producător la consumatorul final. 
 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

20-25 elevi Conf. dr. ing. Ion Dan 
Mironescu 
ion.mironescu@ulbsibiu.ro 
 

8.  Povestea vinului Strugurii - valoare alimenatară şi 
terapeutică. Mustul de struguri şi 
transformarea lui în vin. 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

20-25 elevi Prof univ. dr. ing. TIŢA 
Ovidiu  
ovidiu.tița@ulbsibiu.ro 
 
 

mailto:cristinamoise1@yahoo.com
mailto:mihai.ognean@ulbsibiu.ro
mailto:mihai.ognean@ulbsibiu.ro
mailto:ion.mironescu@ulbsibiu.ro
mailto:ion.mironescu@ulbsibiu.ro
mailto:ion.mironescu@ulbsibiu.ro
mailto:ovidiu.tița@ulbsibiu.ro
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9.  Brunch studențesc Incursiune interactivă în bazele 
gastronomiei. 

februarie-mai 2019 
durata: 1 oră 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

20-25 elevi 

 

Şef lucr. dr. ing. Cristina 
Danciu 
cristina.danciu@ulbsibiu.ro 
Şef lucr. dr. ing. Anca 
TULBURE 
Şef lucr. dr. ing. Claudia 
Felicia OGNEAN 
 

10.  Vreau să cresc și să 
trăiesc sănătos 

Cum, de ce și când să mănânc de-a lungul 
unei zile? 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

15-20 elevi Prof.univ.dr. Neli DARIE 

neli.darie@ulbsibiu.ro 

 

11.  Povești cu condimente Inițiere în lumea condimentelor. Aflarea 
de informații noi și interesante despre 
condimentele folosite uzual și nu numai, 
precum și testarea lor pe ciocolată. 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

20-25 elevi Conf. univ. dr. ing. Monica 
Mironescu 
monica.mironescu@ulbsibiu.ro 
Conf. univ. dr. ing. Cecilia 
Georgescu 
cecilia.georgescu@ulbsibiu.ro 

12.  Poveştile brânzeturilor Prezentarea unor sortimente de brânzeturi 
tradiţionale româneşti, analiza senzoriala 
şi textural, coagularea laptelui prin metode 
enzimatice. 

februarie-mai 2019 
durata: 90 minute 

 
 

15-20 elevi Prof. univ. dr. ing. Tița 
Mihaela 
mihaela.tita@ulbsibiu.ro 
 

mailto:cristina.danciu@ulbsibiu.ro
mailto:maria.iancu@ulbsibiu.ro
mailto:neli.darie@ulbsibiu.ro
mailto:monica.mironescu@ulbsibiu.ro
mailto:cecilia.georgescu@ulbsibiu.ro
mailto:mihaela.tita@ulbsibiu.ro
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Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

13.  Berea și calculatorul de 
proces: Fermentația 
alcoolică a unui must 
de bere într-un 
bioreactor de laborator 

Se va prezenta fermentarea unui must de 
bere cu demonstrarea practică a modului 
de conducere a fermentației alcoolice într-
un bioreactor de fermentare de laborator; 
importanța fermentației alcoolice la 
obținerea produsului finit bere. 

februarie-mai 2019 

durata: 90 minute 

Loc de  
desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

15-20 elevi Şef lucr. dr. ing. Păcală 
Mariana-Liliana  
mariana.pacala@ulbsibiu.ro 
Prof. univ. dr. ing. ŞIPOŞ Anca 
anca.sipos@ulbsibiu.ro 
 

14.  Analiza microscopică a 
emulsiilor alimentare 
ulei/apă cu ajutorul 
coloranților 

Se analizează la microscop emulsii 
alimentare ulei/apă și apă/ulei în 
prezența unor coloranți. 

februarie-mai 2019 
durata: 1 oră 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

10-15 elevi Conf. univ. dr. chim. Monica 
Crețu  

15.  Sanatatea, cel mai 

prețios dar 

O activitate de educație pentru sănătate și 

un stil de viață sănătos, cu impact benefic 

asupra atitudinii tinerilor referitoare la 

consecințele pentru sănătate ale utilizării 

produselor alimentare incorect procesate 

februarie-mai 2019 
durata: 1 oră 

 
Loc de 

desfășurare: 
Facultatea de 

10-15 elevi  Şef lucr. dr. ing. Ramona 

Cristea  

mailto:mariana.pacala@ulbsibiu.ro
mailto:anca.sipos@ulbsibiu.ro
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sau consumul ca atare a fructelor și 

legumelor. 

S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 

16.  Sustenabilitate și 
dezvoltare durabilă 
rurală 

Sustenabilitate și dezvoltare durabilă 
rurală. 

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 
 

10-15 elevi Prof. univ. dr. ing. Romulus 
Iagăru 
Şef lucr. dr. ing. Pompilica 
Iagăru 
 
 
 
 
 
 

17. Despre fascinanta lume 

a solului 

Pentru că solul funcţionează ca un sistem 

integrat în ecuaţia sol-apă-aer şi reprezintă 

un imens laborator biologic în care îşi au 

rolul materia organică, substanţele 

minerale, apa, aerul şi comunitatea 

biologică.  

Comunitate biologică produce 

transformări chimice, biochimice ale 

materiei organice, permiţând reîntoarcerea 

ei în componenţa plantelor spontane sau 

cultivate.  

februarie-mai 2019 
durata: 2 ore 

 
Loc de  

desfășurare: 
Facultatea de 
S.A.I.A.P.M., 
Str. Ion Rațiu, 

Nr. 5-7 
 

20-25 elevi Şef lucr. dr. biol. Iuliana 
Antonie 
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VII.   FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1. 
 
 
 

 
 
 
 

Supersocietăți – lumea 
fascinantă a furnicilor 
 
 
 
 

Aplicație practică de biologie, în laborator. 
 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe,  
Str. Ion Raţiu,  

Nr. 5-7 

30 elevi 
 
 
 
 
 

 

Asist. dr. Ionuț Tăușan 
ionut_tausan2007@yahoo.com 
 

2. 
 
 
 
 
 

 
 

Farmacii cu rețete 
gratuite – plante 
medicinale 
 
 
 
 
 

Aplicație practică de botanică, pe teren și 
în laborator. 
 
 
 
 
 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe, 
 Str. Ion Raţiu,  

Nr. 5-7 

- 
 
 

Lect. dr. Oana Danci 
oanadanci@gmail.com 
Asist. dr. Mihai Crăciunaș 
mihai_craciunas@yahoo.com 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 
 

Competiție de baschet 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate sportivă. februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe, 
 Str. Ion Raţiu, 

 Nr. 5-7 

- 

 

 

 

 

 

Lect. dr. Alexandru Hulpuș 
alex@hulpus.ro 
 

mailto:ionut_tausan2007@yahoo.com
mailto:ionut_tausan2007@yahoo.com
mailto:oanadanci@gmail.com
mailto:oanadanci@gmail.com
mailto:mihai_craciunas@yahoo.com
mailto:mihai_craciunas@yahoo.com
mailto:alex@hulpus.ro
mailto:alex@hulpus.ro
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4. 
 
 

 
 
 

Microsoft Student 
Partner 
 
 
 

Aplicații practice de informatică. 
 
 
 
 
 
 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe, 
Str. Ion Raţiu,  

Nr. 5-7 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Lect. univ. dr. Daniel Hunyadi 
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro 
 
 
 
 

5. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competiție de fotbal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate sportivă. 
 
 
 
 
 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe,  
Str. Ion Raţiu,  

Nr. 5-7 

- 

 

Lect. dr. Ioan Hășmășan 
nutzu777@gmail.com 
 
 
 
 
 

6. 
 

De ce să mă înscriu la 
specializarea 
Matematică- 
informatică din Sibiu? 
 

În cadrul activităţii se vor evidenţia 
motive principale pentru înscrierea 
absolvenţilor de liceu la specializarea 
Matematică-informatică din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe a ULBS. 
Activitatea va fi interactivă. Se va utiliza 
videoproiectorul. Invitaţi: cadre didactice 
şi studenţi ai specializării. 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe, 
Str. Ion Raţiu,    

Nr. 5-7 

50 elevi  
(clasele XI şi 

XII) 
 

Conf. univ. dr. Amelia Bucur 
amelia.bucur@ulbsibiu.ro 
 

mailto:daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
mailto:daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
mailto:nutzu777@gmail.com
mailto:nutzu777@gmail.com
mailto:amelia.bucur@ulbsibiu.ro
mailto:amelia.bucur@ulbsibiu.ro
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7. 
 
 
 
 
 
 

 

Memoria pietrelor Aplicație practică în Rezervația geologică 
Turnu Roșu. 
Transportul se va face cu autocarul. 
 
 

februarie-mai 2019 
durata: 6 ore 

 
Loc de 

desfăşurare: 
Rezervația 

geologică Turnu 
Roșu 

în funcție de 
capacitatea 
autocarului 

 
 

 

Lect. univ. dr. Marioara Costea 
marioara_costea@yahoo.com 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

Secțiunea de aur 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea unei probleme clasice de 
matematică “recreativă” și “aplicativă”. 
 
 
 
 
 
 

februarie-mai 2019 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe, 
Str. Ion Raţiu,    

Nr. 5-7 

30 elevi 
 
 
 
 
 
 
 

Asist. univ. dr. Alina Totoi 
elisabeta.totoi@ulbsibiu.ro 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

 

Biodiversitatea și 
impactul antropic 
 

Aplicație practică de ecologie, pe teren. 
 

februarie-mai 2019 
durata: 5 ore 

 
Loc de 

desfăşurare: 
 Valea Argintului 

în funcție de 
capacitatea 
autocarului 

Conf. univ. dr. Doru Bănăduc 
ad.banaduc@yahoo.com 
 

 
 
VIII.   FACULTATEA DE INGINERIE 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 
Număr 

participanţi 
Responsabili 

1.  Vizită de studiu la 
Facultatea de Inginerie 

Prezentarea facultătii, a facilităților și 
oportunităților oferite viitorilor studenți. 

februarie-mai 2019 
 

- marketing@ulbsibiu.ro 
 

mailto:marioara_costea@yahoo.com
mailto:marioara_costea@yahoo.com
mailto:elisabeta.totoi@ulbsibiu.ro
mailto:elisabeta.totoi@ulbsibiu.ro
mailto:ad.banaduc@yahoo.com
mailto:ad.banaduc@yahoo.com
mailto:marketing@ulbsibiu.ro


 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: marketing@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

Loc de 
desfăşurare: 
Facultatea de 

Inginerie,  
Str. Emil Cioran, 

Nr. 4 

 

 


