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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 
Nr. 13 din 26.10.2020 

 
Consiliul Facultăţii de Științe Socio-Umane, întrunit în şedinţa din 26.10.2020, 
În baza:  
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 
- ORDINULUI nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016; 
- OMEC nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din 

România; 
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 
- Ordinului nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în 
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

- Hotărârii de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
 

În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită data de 
26.10.2020, ora 22.00, la care au participat 25 de membri ai Consiliului Facultății, din totalul de 30 
de membri, fiind întrunit cvorumul și numărul de voturi necesar. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
1. Avizarea cererilor de reducere/scutire de taxă școlarizare studenți, pentru anul universitar 

2020-2021. 
(- Stoian Alexandra-Elvira: 25 voturi pentru;  
- Ignuta Andreea-Luciana : 25 de voturi pentru ;  
- Andreica Iuliana-Andreea : 25 de voturi pentru ;  
- Tiba Briana : 25 de voturi pentru ;  
- Mănetoiu Elena-Luiza : 25 de voturi pentru ;  
- Pavlov Andreea : 25 de voturi pentru ;  
- Păunescu Claudia : 22 de voturi pentru, 3 abțineri ;  
- Bugalete Nadia : 25 de voturi pentru ;  
- Pașca Ștefan-Cristian : 25 de voturi pentru ;  
- Furdui Mădălina-Corina : 25 de voturi pentru ;  
- Mara Teodora-Alexandra : 25 de voturi pentru ;  
- Lucaci Ildiko : 25 de voturi pentru). 
 

2. Avizarea propunerii d-lui lect. univ. dr. Victor-Daniel Crețu în calitate de responsabil al 
Facultății de Științe Socio-Umane cu protecția muncii, respectiv aplicare norme DSP în 
context pandemic. 
(votat cu: 25 de voturi pentru). 



 

 
  

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane    
 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 5-7 
Sibiu, 550024, România 
e-mail: socio-umane@ulbsibiu.ro 
http://socio-umane.ulbsibiu.ro 
 

 
3. Avizarea modificării metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică 

DPPS (aprobarea modificării formei de finalizare a Nivelului II, pentru studenții de la zi și 
postuniversitar: înlocuirea proiectului de cercetare educațională cu proiect de activitate de 
formare). 
(votat cu: 24 de voturi pentru, 1 abținere). 

 
4. Aprobarea Comisiei de burse a facultății, în următoarea componență: Bogdan Gheorghiță 

(președinte, prodecan); Lucia Irimie (membru, secretar-șef); Maria-Emanuela Sultana 
(membru, student); Raul Simion (membru, student); Alexandru Stancu (membru, student). 
(votat cu: 25 de voturi pentru). 

 
 

DECAN, 
Prof. univ. dr. Daniel MARA 

 
 
 

 

 


