
 

Regulament privind recunoaşterea, înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de 

cercetare în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

1. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi unităţi de cercetare în ULBS 

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare (denumită generic cercetare) se realizează în 

cadrul unităţilor de cercetare de tip institut, centru sau grup de cercetare, după cum urmează: 

 

 

Tipul unităţii de 

cercetare 

Nivelul 

structurii 

organizatorice* 

 

Nivelul de 

subordonare 

Laboratoare 

de cercetare 

/ creaţie 

artistică 

integrate 

Domenii 

de 

cercetare 

Număr 

membri 

titulari la 

ULBS 

Institut de 

cercetare 

Universitate Consiliul de 

administraţie /  

≥ 5 ≥ 5 ≥ 40  

Centru de 

cercetare 

Facultate Consiliul 

facultăţii /  

≥ 2 ≥ 2 ≥ 8 

Grup de 

cercetare 

Departament Consiliul 

Departamentului  

≥ 1 ≥ 1 ≥ 3 

 Tipul unităţii de cercetare 

Cercetare fundamentală Cercetare aplicativă Creaţie artistică şi 

promovarea culturii 

 

*Aprobarea prezentei metodologii presupune, pe cale de consecinţă, modificarea 

organigramei ULBS la nivelul structurilor academice de tip universitate, facultate, prin 

introducerea structurilor noi: institut de cercetare şi respectiv centru de cercetare. 

Un grup de cercetare poate să se afilieze la un centru de cercetare respectiv la un institut 

de cercetare; un centru de cercetare poate să se afilieze la un institut de cercetare. 

 

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării fundamentale 

sunt: 

1. Matematică şi Informatică  

2. Chimie  

3. Fizică  

4. Ştiinţe inginereşti  

5. Ştiinţa materialelor  

6. Ştiinţele pământului  

7. Biologie şi Ecologie  

8. Medicină  

9. Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii  

10. Ştiinţe sociale şi economice  

11. Ştiinţe umaniste  

 

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării aplicative 

sunt: 



  

 
         

1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii;  

2. Energie;  

3. Mediu;  

4. Sănătate;  

5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară;  

6. Biotehnologii;  

7. Materiale, procese şi produse inovative;  

8. Spaţiu şi securitate;  

9. Cercetare socio-economică şi umanistă.  

*Pentru Centrele de creaţie artistică şi promovarea culturii se va opta pentru domeniile 

specifice din cele două categorii de domenii 

Domeniile vor fi actualizate odată cu aprobarea strategiei de cercetare 2014 – 2020 şi a 

planului naţional de cercetare. 

Unităţile de cercetare pot fi de mai multe tipuri: 

Cercetare fundamentala - Unităţile care îşi propun să abordeze aceast tip de cercetare 

se vor concentra pe studii bazate pe curiozitate epistemică. Studiile sunt orientate către 

descoperirea, inovarea sau rezolvarea unor probleme care conduc în ultimă instanţă la întelegerea 

mai bună a principiilor de funcţionare a lumii. Rezultatele acestor studii contribuie la avansul 

cunoaşterii într-un domeniu / ramură sau mai multe domenii/ramuri ale ştiinţei fără a avea 

aplicabilitate imediată în mediul natural, economic sau social. De regulă cercetarea fundamentală 

presupune explorarea unor câmpuri ştiinţifice nestudiate sau puţin analizate şi conduce la 

descoperiri, modificări sau răsturnări de teorii sau paradigme.  

Cercetare aplicativă (valorificare şi transfer tehnologic). Unităţile de cercetare care se 

încadrează în acest tip se bazează pe translatarea realităţilor teoretice existente la un moment dat 

din ştiinţă în realităţi  practice, în bunuri sau politici publice, economice sau sociale. Rezultatele 

acestor studii au aplicabilitate imediată sau predictibilă în mediul natural, economic sau social. 

Notă. Suntem constienti de faptul ca aceasta clasificare are un caracter didactic, exagerat 

discriminatoriu, caracterul hibrid al cercetarii (fundamental si aplicativ) putand fi intalnit in 

realitate. Astfel spre exemplu, exista cercetari „aplicative” care contin si o parte semnificativa de 

cercetare fundamentala de tip exploratoriu. Istoria stiintei arata aplicabilitati practice 

surprinzatoare ale unor concepte considerate, la un moment dat, pur teoretice (spre exemplu 

utilizarea algebrei logice a lui G. Boole in practica sistemelor de calcul). In cadrul ULBS ambele 

categorii sunt considerate de egala importanta, singura discriminare fiind posibila prin rezultatele 

produse la nivelul cunoasterii, atestabile prin publicatiile din cadrul fluxului principal. 

Creaţie artistică şi promovarea culturii – Unităţile de cercetare din această categorie 

vizează atât analiza conceptuală, cât şi producerea fenomenelor cultural-artistice. Componenta 

de cercetare se referă la relevanţa estetică, cognitivă şi socio-economică a proceselor culturale, în 

timp ce componenta pragmatică se ocupă de conservarea patrimoniului cultural, dar şi de 

producerea unor opere cu caracter inovator şi de explorarea modalităţilor de inserţie şi 

intervenţie a culturii în câmpul vieţii sociale contemporane. Activităţile de cercetare, creaţie şi 

promovare specifice acestui tip de unităţi au un caracter interdisciplinar şi intercultural.  



  

 
         

Există două categorii de situaţii privind recunoaşterea / înfiinţarea unităţilor de cercetare: 

- unitatea de cercetare se înfiinţează pe structura unui centru de cercetare existent, fiindu-i 

recunoscută titulatura şi activitatea anterioară; 

- unitatea de cercetare este complet nouă. 

Indiferent de situaţie, trebuie parcursă procedura de la punctul 2 referitoare la 

recunoaşterea / înfiinţarea unităţilor de cercetare 

2. Recunoaşterea / înfiinţarea şi evaluarea periodică a unităţilor de cercetare 

Dosarul cu propunerea de înfiinţare a unei unităţi de cercetare conţine:  

- Cererea de înfiinţare/recunoaştere a unităţii de cercetare, conform formularului din Anexa 

1; 

- Fişa de definire a unităţii de cercetare conform modelului din Anexa 2; 

- Plan de activităţi; conform modelului din Anexa 3 

- Statutul unităţii de cercetare, conform modelului din Anexa 4. 

Procesul de evaluare şi aprobare a înfiinţării unităţilor de cercetare precum şi de evaluare 

anuală a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate de către unităţile de cercetare, se 

desfăşoară diferit în funcţie de tipul unităţii de cercetare, conform tabelului de mai jos: 

Etape în 

înfiinţarea 

unităţii de 

cercetare 

 

Tipul unităţii de 

cercetare 

Depunerea 

dosarului de 

înfiinţare 

 

Evaluarea şi 

avizarea 

dosarului 

Aprobarea 

înfiinţării 

unităţii de 

cercetare 

Emiterea 

deciziei de 

înfiinţare 

Avizul anual 

privind activitatea 

unităţii de 

cercetare 

Institut de 

cercetare 

Registratura 

universităţii 

Consiliul de 

administraţie şi 

Comisia senatului 

pentru cercetare 

ştiinţifică 

Senat  Rector Consiliul de 

administraţie şi 

Comisia senatului 

pentru cercetare 

ştiinţifică 

Centru de 

cercetare 

Secretariatul 

facultăţii 

Consiliul 

facultăţii şi 

Comisia senatului 

pentru cercetare 

ştiinţifică 

Senat Rector Consiliul facultăţii 

Comisia senatului 

pentru cercetare 

ştiinţifică  

Grup de cercetare Secretariatul 

departamentului 

Consiliul 

facultăţii 

Consiliul 

facultăţii 

Decan Consiliul facultăţii 

 

3. Dispoziţii finale 

Centrele de cercetare ştiinţifică existente la ULBS la ora actuală şi care, până la data de 

20.01.2014 nu vor depune documentaţia aferentă în vederea recunoaşterii ca unităţi de 

cercetare ştiinţifică, conform reglementărilor din prezentul regulament, vor pierde 

recunoaşterea calităţii de centru de cercetare ştiinţifică. 

 

 

 



  

 
         

Anexa 1 

 

 

 

Cerere de recunoaştere a centrului de cercetare  

CENTRU DE CERCETARE A SUPRAFETEI OCULARE (CCSO) 

 

Stimate Domnule Rector / Decan, 

 

Subsemnata Stanila Adriana cu gradul didactic de profesor universitar, indrumator doctorate, 

angajat la Facultatea de Medicina, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, in calitate de director al 

centrului vă rog a aproba recunoasterea centrului de cercetare CCSO. 

 

Anexez acestei Cereri:  

- Fişa de definire a activităţii 

- Statutul unităţii  

- Planul de activităţi 

 

 

 

 

 

Data, 20.01.2014         Semnătura, 

 



  

 
         

Anexa 2 

 

FIŞA DE DEFINIRE A ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR DE CERCETARE 

 

I. DENUMIREA  UNITĂŢII DE CERCETARE:   

 

CENTRU DE CERCETARE A SUPRAFETEI OCULARE (CCSO) 

 

II. DENUMIREA UNITĂTII DE CERCETARE IN LIMBA ENGLEZA  :  

                   

RESEARCH CENTER OF OCULAR SURFACE DESEASES 

 

III. Unitate de cercetare este nou înfiinţată?   

o Nu 

 

Dacă la întrebarea anterioară aţi răspuns cu „Nu”, vă rugăm să răspundeţi în 

continuare la următoarele întrebări: 

- Data şi numărul deciziei de înfiinţare a centrului  de cercetare: nr.62 din 

09.02.2009 

- Directorul centrului de cercetare: prof. univ. dr. Adriana Stanila 

 

III. MISIUNEA UNITĂŢII DE CERCETARE  

 

Centru de cercetare aplicativă  

  

IV. DATE DE IDENTIFICARE 

 

1. Numele şi prenumele directorului unităţii de cercetare: Adriana Stanila 

Cerinţele minimale obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească directorul unităţii de 

cercetare sunt: 

- Să aibă contract de muncă cu ULBS, ca şi titular 

- Indeplinirea standardelor corespunzătoare postului pe care îl deţine în statul de funcţii în 

ultimii 2 ani: minim 600 de ore de cercetare pentru coordonatorul grupului de cercetare, 

minim 1200 de ore de cercetare pentru directorul centrului de cercetare şi minim 1800 de 

ore de cercetare pentru directorul institutului de cercetare.  

- Membrii grupului de cercetare vor dovedi în ultimii doi ani minimul standardului de 

cercetare aferent poziţiei didactice prin completarea Anexei D. 

- Avizul privind îndeplinirea acestui standard este dat de către Serviciul cercetare, 

dezvoltare inovare 

 



  

 
         

 

2. Grad didactic:  

1. Profesor       x   

2. Conferentiar                  

3. Lector / Şef de lucrări                 

3. FACULTATEA:      Medicina 

4. DEPARTAMENTUL:     Chirurgical 

5. Adresa www (obligatorie pentru institute şi centre) www.ccso.ro 

6. Adresa unităţii:      str. Bd. Coposu nr. 2-4, Sibiu, 

Spitalul Clinic Judetean, Sectia Oftalmologie 

7. Telefon:       0040269215050 – 118 

8. Fax:        0040269245480 

9. E-mail:       dradrianastanila@yahoo.com 

10. Persoana de contact:     Adriana Stanila 

11. Adresa:       str. Bd. Coposu nr. 2-4, Sibiu 

12. Telefon:       0040269215050 – 118 

13. Fax:                                     0040269436480 

14. E-mail:       dradrianastanila@yahoo.com 

 

III. DOMENIUL / DOMENIILE DE CERCETARE ABORDATE*: 

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării fundamentale 

sunt: 

1. Matematică şi Informatică  

2. Chimie  

3. Fizică  

4. Ştiinţe inginereşti  

5. Ştiinţa materialelor  

6. Ştiinţele pământului  

7. Biologie şi Ecologie  

8. Medicină  

9. Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii  

10. Ştiinţe sociale şi economice  

11. Ştiinţe umaniste  

http://www.ccso.ro/
mailto:dradrianastanila@yahoo.com
mailto:dradrianastanila@yahoo.com


  

 
         

 

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării aplicative sunt: 

 

1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii;  

2. Energie;  

3. Mediu;  

4. Sănătate;  

5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară;  

6. Biotehnologii;  

7. Materiale, procese şi produse inovative;  

8. Spaţiu şi securitate;  

9. Cercetare socio-economică şi umanistă.  

Se va argumenta cu date concrete dacă se optează pentru mai mult de un domeniu. 

 

IV. POZITIONAREA UNITĂŢII DE CERCETARE (se va face în concordanţă cu misiunea) 

 

Tipul unităţii de cercetare: Cercetare 

fundamentală 

Cercetare 

aplicativă 

Creaţie artistică 

şi promovarea 

culturii 

Institut de cercetare        

Centru de cercetare    X   

Grup de cercetare        

 

 

 

 

 

 

 



  

 
         

V. NUMĂR DE MEMBRI DIN CADRUL ULBS*:         

   

LISTA MEMBRILOR UNITĂŢII DE CERCETARE 

(inclusiv directorul / coordonatorul) 

(Conform cererilor de adeziune din Anexa D) 

Numele si prenumele Gradul didactic 
Numar de puncte / ore de cercetare realizate 

2011 şi 2012 2012 şi 2013 2011 şi 2013 

STANILA ADRIANA Profesor 1748   

MIHALACHE MANUELA Profesor 741   

MIHALACHE COSMIN Profesor 728   

BIRLUTIU VICTORIA Conferentiar   1276.66 

SERB BOGDAN HORATIU Conferentiar  620  

MORAR SILVIU Conferentiar  838.88  

BERA LIANA Conferentiar 641,54   

ROTARU MARIA Conferentiar 1326   

ROMAN FILIP CORINA Conferentiar   1730 

PUMNEA MANUELA Conferentiar  740  

TEODORU ADRIAN Sef lucrari  1607,63  

ANTONESCU ELISABETA Sef lucrari   527.32 

STANCIU MIHAELA Sef lucrari   674,2 

VONICA LOREDANA Sef lucrari 583   

CIOCA GABRIELA Asistent  600  

CARMEN DOMNARIU Profesor  1670  

 

 

 

 



  

 
         

 

Membrii din afara ULBS 

Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele 

Titlul de doctor 

(Da/Nu) 
Locul de muncă 

1 MIHAI ELENA Doctor in stiinte; 

Medic primar 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

2 FLORESCU MIHAELA Doctor Centrul Medical « Dr. Stanila » 

3 RUSU VLAD Doctorand Centrul Medical « Dr. Stanila » 

4 STANILA DAN Doctorand Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

5 BOTEZAN ANDREEA Doctorand Centrul Medical « Dr. Stanila » 

6 HANCU ANDREEA MARIA Doctorand Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

7 CONSTANTIN LAURA ROXANA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

8 CONSTANTIN DANIEL MARIN Medic rezident NHS UK 

9 POPA LOREDANA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

10 STUPARIU LAURENTIU Doctorand Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

11 SARBU NICOLAE Doctorand Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

12 CIRSTEA CLAUDIA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

13 PAROS DANIELA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

14 IONICA CIPRIAN Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

15 POPA DORINA Doctor in stiinte ; 

Medic specialist 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

16 AVRAM ELENA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

17 BARTOS IRINA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

18 SĂCELEANU VICENŢIU Medic Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

19 SĂCELEANU ADRIANA Medic dentist Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

 

*O persoană poate sa facă parte din echipa unei singure unităţi de cercetare. 

- In lista pot fi incluşi şi specialişti din afara ULBS 

- se va atasa CV – ul şi lista de lucrări pentru director şi fiecare membru al echipei 

 

 



  

 
         

VI. LABORATOARE DE CERCETARE DIN STRUCTURA UNITĂŢII DE 

CERCETARE – SCURTĂ  DESCRIERE  

Studiile se vor efectua utilizand bazele materiale ale disciplinelor colaboratoare:           

Pentru examinarea pacientilor luati in studiu si analizarea si prelucrarea informatiilor echipa 

dispune de infrastructura Sectiei Clinice de Oftalmologie si a Ambulatoriului de specialitate din 

cadrul Spitalului Judetean Sibiu:  

 Spatiul ambulatoriului de specialitate: cazuri noi/controale;  

 Spatiul Sectiei Clinice de Oftalmologie: cazuri ce necesita urmarire permanenta, 

interventii chirurgicale ;  

 Spatiul Centrului Medical Dr. Stanila: tomografie in coerenta optica a polului anterior, 

truse  de testare a lentilelor de contact moi si rigide, program de management al 

ortokeratologiei; 

 Instrumente pentru examinarea suprafetei oculare si a polului posterior: biomicroscop, 

oftalmoscop, topograf cornean, microscop specular si pahimetru cornean.  

 Instrumente de masurat acuitatea vizuala, sensibilitatea la contrast, vederea stereoscopica; 

autoperimetru; tonometru Goldman;  

 Microscop operator performant cu camera video pentru inregistrarea digitala a actului 

operator; • Mijloace de comunicaţie: internet, telefon, fax;  

 Biblioteca: reviste si carti de specialitate. 

 

http://www.ccso.ro/index_htm_files/105.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/105.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/107.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/107.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/109.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/109.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/111.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/111.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/113.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/113.jpg
http://www.ccso.ro/index_htm_files/114.jpg


  

 
         

 

COLABORATORI: 

 DISCIPLINA OFTALMOLOGIE 

 DISCIPLINA ANATOMIE 

 DISCIPLINA BIOCHIMIE 

 DISCIPLINA ANATOMIE PATOLOGICA 

 DISCIPLINA FARMACOLOGIE 

 DISCIPLINA CARDIOLOGIE 

 DISCIPLINA NEUROLOGIE 

 DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIE 

 DISCIPLINA FIZIOLOGIE  

 DISCIPLINA MICROBIOLOGIE  

 DISCIPLINA FIZIOPATOLOGIE 

 DISCIPLINA MEDICINA LEGALA 

 DISCIPLINA DERMATOLOGIE 

 DISCIPLINA GINECOLOGIE 

 DISCIPLINA INFECTIOASE 

 DISCIPLINA INFORMATICĂ 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

PLAN DE ACTIVITĂŢI AL UNITĂŢII DE CERCETARE PENTRU ANUL  2014 

 

Pentru anul 2014 ne propunem sa studiem patologia suprafetei oculare (pol anterior ocular) cu 

scopul evidentierii mecanismelor histopatologice si anatomo-patologice ale diverselor afectiuni 

ale suprafetei oculare si depistarea unor metode eficiente de tratament. In cadrul Centrului de 

Cercetare a Suprafetei Oculare vom continua studiile incepute si vom initia proiecte noi de 

cercetare.           

Propunem urmatoarele proiecte de cercetare: 

 EFECTE SECUNDARE ALE TRATAMENTULUI CRONIC CU AMIODARONA 

ASUPRA GLOBULUI OCULAR  

http://www.ccso.ro/TRATAMENT%20Cu%20AMIODARONA.htm


  

 
         

 TRANSPLANTUL DE MEMBRANA AMNIOTICA SI LENTILA DE CONTACT 

TERAPEUTICA IN DIFERITE AFECTIUNI CORNEO-CONJUNCTIVALE  

 STUDIUL HISTOLOGIC AL PTERIGIONULUI. TRATAMENT EFICIENT IN 

SCOPUL EVITARII RECIDIVELOR  

 SCREENING AL KERATOCONUSULUI. STADIALIZARE; TRATAMENT  

 MANAGEMENTUL KERATOPATIEI DE EXPUNERE  

 TRATAMENTUL DISFUNCTIILOR GLANDELOR MEIBOMIENE  

 POSIBILITATI DE PROTECTIE A SUPRAFETEI OCULARE  

 ASPECTE CLINICE IN  DISFUNCTII ALE SUPRAFETEI OCULARE LA 

PACIENTII CU SINDROM SJOGREN  

 EVALUARE A PERFORMATENLOR CLINICE A LENTILELOR DIN SILICON-

HIDROGEL  

 EFICIENTA ASOCIERII TREHALOZEI LA TRATAMENTUL PACIENTILOR CU 

DISFUNCTII ALE FILMULUI LACRIMAL  

 BENEFICIILE TRATAMENTULUI TOPIC CU PREPARATE DE ECHINACEEA LA 

PACIENTII AFLATI IN TRATAMENT CRONIC ANTIGLAUCOMATOS  

 IMPACTUL FACOEMULSIFICARII ASUPRA ENDOTELIULUI CORNEAN 

 MANAGEMENTUL ORTOKERATOLOGIEI 

Anexa 4 

 

STATUTUL  

Centrului de Cercetare a Suprafeţei Oculare 

(CCSO) 

 

 

Capitolul I.                            Dispoziţii generale 

 

Art.1.   

http://www.ccso.ro/transplantul%20cu%20membrana%20amniotica.htm
http://www.ccso.ro/transplantul%20cu%20membrana%20amniotica.htm
http://www.ccso.ro/transplantul%20cu%20membrana%20amniotica.htm
http://www.ccso.ro/studiu%20histologic.htm
http://www.ccso.ro/studiu%20histologic.htm
http://www.ccso.ro/studiu%20histologic.htm
http://www.ccso.ro/screening.htm
http://www.ccso.ro/keratopatie.htm
http://www.ccso.ro/disfunctiil%20glande%20meibomiene.htm
http://www.ccso.ro/PROTECTIA%20SUPRAFETEI%20OCULARE.htm
http://www.ccso.ro/SINDROM%20SJOGREN.htm
http://www.ccso.ro/SINDROM%20SJOGREN.htm
http://www.ccso.ro/SINDROM%20SJOGREN.htm
http://www.ccso.ro/LENTILE%20SILICON-HIDROGEL.htm
http://www.ccso.ro/LENTILE%20SILICON-HIDROGEL.htm
http://www.ccso.ro/EFICIENTA%20ASOCIERII%20TREHALOZEI.htm
http://www.ccso.ro/EFICIENTA%20ASOCIERII%20TREHALOZEI.htm
http://www.ccso.ro/EFICIENTA%20ASOCIERII%20TREHALOZEI.htm
http://www.ccso.ro/echinaceea.htm
http://www.ccso.ro/echinaceea.htm
http://www.ccso.ro/echinaceea.htm
http://www.ccso.ro/FACOEMULSIFICARE.htm


  

 
         

1) Centrul de  Cercetare a Suprafeţei Oculare (CCSO) se înfiinţează prin Hotărârea Consiliului 

Facultăţii de Medicină „Victor Papilian” şi a Senatului ULBS nr. 62 din data de 09.02.2009 şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile art.80 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, a Legii 

128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, a O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică, a 

Regulamentului de desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică în ULBS. 

 

DENUMIREA ŞI SEDIUL 

 

Art.2.   

1) Denumirea centrului este “Centrul de Cercetare a Suprafeţei Oculare”, prescurtat în continuare 

cu acronimul CCSO. 

2) CCSO are sediul în Sibiu, Str. Bd. Coposu  Nr. 2 - 4, în cadrul Facultăţii de Medicină a 

Universităţii “Lucian Blaga”, iar activitatea de cercetare se va desfăşura în cadrul Secţiei Clinice 

de Oftalmologie şi a Ambulatoriului de specialitate a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu si in 

Centrul Medical Dr. Stanila. 

 

 

 

 

 

FORMĂ JURIDICĂ. PATRIMONIU 

 

Art.3.  

1) CCSO este o structură organizatorică fără personalitate juridică, apolitică, aflată în subordinea 

ULBS, creată în scopul promovării cercetării ştiinţifice. 

2) CCSO nu dispune de patrimoniu propriu. Bunurile mobile şi imobile necesare derulării 

activităţilor de cercetare sunt reprezentate de infrastructura Secţiei Clinice de Oftalmologie şi a 

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu şi vor fi gestionate de 

către organele de conducere ale CCSO, pe toată durata existenţei acestui Centru, sub autoritatea 

Consiliului Facultăţii. Bunurile mobile şi imobile menţionate vor fi folosite de către CCSO în 

baza unui protocol între instituţiile colaboratoare, semnat şi acceptat de fiecare dintre părţi. 



  

 
         

 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE, DOMENII DE INTERES 

 

Art.4. 

1) CCCSO are ca obiect principal de activitate cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniile 

sale de interes, poate organiza cursuri de formare profesională, poate organiza conferinţe 

naţionale şi internaţionale cu caracter şiinţific, poate edita publicaţii ştiinţifice şi poate presta 

orice activităţi aducătoare de venituri proprii ori cu caracter economic, cu aprobarea Consiliului 

Facultăţii şi cu respectarea tuturor prevederilor legale. Veniturile obţinute la nivelul CCSO vor fi 

utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul centrului. 

2) Pentru realizarea activităţilor sale concrete, CCSO va colabora cu alte structuri de cercetare 

ştiinţifică, academice şi profesionale din ţară şi/sau străinătate, asigurând astfel o dimensiune 

internaţională majorităţii obiectivelor sale. 

3) Domeniu de interes al CCSO îl constituie Domeniul Ştiinţelor Medicale,  respectiv 

Oftalmologie - suprafaţa oculară, în vederea evidenţierii mecanismelor histopatologice şi 

anatomo-patologice ale diverselor afecţiuni ale suprafeţei oculare şi depistarea unor metode 

eficiente de prevenire şi tratament. 

4) Durata activităţilor centrului este nelimitată în timp. 

 

 

FINANŢAREA ŞI BAZA MATERIALĂ 

 

Art.5. 

1) Resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor CCSO vor proveni din contracte, 

proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări, granturi etc., conform 

prevederilor din Regulamentul privind organizarea , desfăşurarea şi finanţarea cercetării 

ştiinţifice din cadrul CCSO. 

2) Baza materială iniţială proprie a CCSO este compusă dintr-o încăpere destinată activităţilor de 

secretariat, documentare şi informare pentru cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi 

alţi specialişti, practicieni în specialitatea oftalmologie şi ai disciplinelor colaboratoare. CCSO 

va utiliza cu titlu gratuit, infrastructura Secţiei Clinice de Oftalmologie şi a Ambulatoriului de 



  

 
         

specialitate din cadrul Spitalului  Clinic Judeţean Sibiu, cu aprobarea Consiliului Facultăţii, a 

Rectorului Universităţii şi a Directorului Spitalului. 

3) Veniturile aferente CCSO vor fi utilizate pentru: 

- dezvoltarea bazei tehnico-materiale; 

- publicare de cărţi, reviste, lucrări ştiinţifice, material publicitar; 

- participarea la manifestări ştiinţifice; 

- stimularea prin premiere a membrilor; 

- cheltuieli şi taxe de reprezentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI 

 

Art.6. 

1) CCSO are următoarele categorii de membri: 

I. Membri fondatori: sunt persoanele fizice care au participat la constituirea prezentului centru 

de cercetare, cadre didactice şi medicale ale Facultăţii de Medicină „Victor Papilian” din cadrul 

ULBS. 

II. Membri activi: poate deveni membru activ al CCSO orice persoană, cadru didactic, 

doctorand, masterand, student din cadrul Facultăţii de Medicină Sibiu, precum şi din cadrul 

Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, ori din cadrul universităţilor  partenere ale acesteia şi care 

formulează o cerere în acest sens. Membrii activi trebuie să fie aprobaţi de către Consiliul 

Ştiinţific al CCSO. Membrii activi ai CCSO nu pot face parte, sub sancţiunea pierderii acestei 



  

 
         

calităţi, din colectivul de cercetare al altui centru de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii ori 

din afara acesteia. 

III. Membri asociaţi: pot dobândi calitatea de membri asociaţi, personalităţi ale vieţii publice şi 

ştiinţifice romaneşti, conducători de doctorat, alţi specialişti de prestigiu care nu au calitatea de 

cadre didactice sau cercetători titulari ai Facultatii de Medicină Sibiu, dar care doresc să 

contribuie cu efort propriu de cercetare şi cu experienţa personală la dezvoltarea şi recunoaşterea 

ştiinţifică naţională a CCSO. 

Calitatea de membru asociat se dobândeşte la propunerea membrilor activi ai CCSO, cu 

aprobarea Consiliului Facultăţii.  

Pot fi membri asociaţi  şi instituţii sau persoane juridice care au preocupări ştiinţifice în 

specialităţile CCSO. 

IV. Membri colaboratori externi: pot dobândi calitatea de membri colaboratori externi 

personalităţi ale vieţii publice şi ştiinţifice din străinătate, cadre didactice, conducători de 

doctorat, alţi specialişti de prestigiu din străinătate şi din universităţile partenere ale Universităţii 

„Lucian Blaga" din Sibiu, care îşi manifestă disponibilitatea de a contribui cu efort propriu de 

cercetare şi cu experienţa personală  la dezvoltarea şi recunoaşterea ştiinţifică naţională şi 

internaţională a CCSO.  

Calitatea de membru colaborator extern se dobândeşte la propunerea membrilor activi ai CCSO, 

cu aprobarea Consiliului Facultăţii. 

V. Membri de onoare: pot deveni membri de onoare specialiştii sau personalităţile care au 

sprijinit activitatea CCSO, care s-au remarcat printr-o contribuţie deosebită în domeniul medical, 

oftalmologic sau alt domeniu complementar, prin lucrări de o valoare excepţională, în ţară sau în 

străinătate.  

Calitatea de membru de onoare se dobândeşte la propunerea membrilor activi ai Centrului, cu 

aprobarea Consiliului Facultăţii. 

 

VI. Membri corespondenţi: pot deveni membri corespondenţi cadrele didactice, cercetătorii, 

alţi specialişti români sau străini din domeniile de interes ale CCSO sau din domenii 

complementare, la propunerea membrilor activi şi cu acordul Consiliului Facultăţii. 

(2) Pierderea calităţii de membru:  

Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.  Calitatea de 

membru se poate pierde prin renunţare. 

 

 



  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA CENTRULUI 

 

Art.7. Organele de conducere ale CCSO sunt:  

-  Preşedinte 

-  Consiliul Ştiinţific, ca organ de coordonare şi conducere generală a CCSO 

Art.8.  

(1)  Coordonarea ştiinţifică a CCSO este realizată de către Consiliul Ştiinţific, compus din 8 

membri, desemnaţi de Preşedintele CCSO pe o perioadă de 3 (trei) ani, dintre membrii activi ai 

centrului, personalităţi reprezentative din domeniile CCSO.  

(2)  Consiliul Ştiinţific este condus de către Preşedintele ales dintre membrii săi, care asigură 

reprezentarea ştiinţifică a CCSO în ţară şi în străinătate.  



  

 
         

(3)  Consiliul Ştiinţific  are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) aprobă programele anuale de cercetare ştiinţifică şi cele de perspectivă elaborate de către 

colectivul de cercetare al CCSO, 

b) analizează şi aprobă conţinutul şi forma de prezentare a publicaţiilor şi periodicelor proprii, 

elaborate de către colectivul CCSO,  

c) hotărăşte colaborarea cu alte structuri de cercetare ştiinţifica romaneşti sau străine, cu 

consultarea membrilor activi ai CCSO,  

d) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor structuri interne ale CCSO, cu aprobarea membrilor 

activi,  

e) asigură logistica, consilierea şi informaţiile necesare pentru activitatea de cercetare 

ştiinţifică, în special pentru cea finanţată, 

f) facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare  ştiinţifică oferite de Agenţia 

Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie Şi Inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior, de către agenţi economici sau instituţii, etc. De asemenea, sprijină 

accesul la informaţii privind programele internaţionale de cercetare ştiinţifică, 

g) sprijină membrii CCSO pentru elaborarea documentaţiilor de participare la competiţii şi 

obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la ministere, 

agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. din tară şi străinătate, 

h) coordonează şi îndrumă  activitatea executivă a colectivului de cercetare, 

i) organizează şi ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele şi proiectele de 

cercetare ştiinţifică ale CCSO 

j) are orice alte atribuţii încredinţate de adunarea membrilor activi sau la propunerea Consiliului 

Facultăţii de Medicină, care se circumscriu domeniului de interes al CCSO.  

(4)  Consiliul Ştiinţific se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui sau la 

iniţiativa a cel puţin o treime dintre membrii săi, iar în şedinţe extraordinare se poate întruni, ori 

de câte ori este necesar. Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific este de jumătate din numărul 

total al membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi.  

(5)  înlocuirea membrilor Consiliului Ştiinţific se face în caz de renunţare sau pentru motive ce 

aduc atingere scopului activităţilor CCSO, la iniţiativa Preşedintelui sau a cel puţin o treime din 

membri activi CCSO. 

Art.9.  

(1) CCSO cuprinde în structura sa departamente constituite pe domenii de cercetare ştiinţifică, ce 

sunt conduse de către un director de departament. 



  

 
         

(2) Directorii de departamente sunt aleşi de către membrii activi ai CCSO pe o perioadă de un 

an.  

(3)  În cadrul CCSO şi/sau în cadrul departamentelor se organizează colective de cercetare 

ştiinţifică compuse din cadre didactice proprii, cadre didactice asociate, colaboratori externi, 

membri de onoare şi membri corespondenţi. 

 (4) Evidenţa contabilă se va organiza si se va conduce potrivit legii, sub autoritatea Preşedintelui 

CCSO, care va ţine legătura cu compartimentul financiar contabil al ULBS. Rularea fondurilor 

rezultate 

(5) Funcţiile de conducere din cadrul CCSO se pot cumula doar de către membrii activi ai 

centrului. 

  

 

 

 

 

 

 

PUBLICATII 

 

Art.10.  

(1) CCSO urmează a edita o serie de publicaţii proprii, ce urmează a fi indexate C.N.C.S.I.S. 

(2) Numărul, denumirea şi conţinutul publicaţiilor proprii ale CCSO se propun de către directorii 

de departamente şi se avizează şi aprobă de către Consiliul Ştiinţific al CCSO.  

(3) Departamentele au posibilitatea de a-şi publica propriile reviste şi publicaţii ştiinţifice.  

 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CCSO 

 

Art.11. 



  

 
         

Dizolvarea şi lichidarea CCSO se hotărăsc de către Consiliul Facultăţii, cu aprobarea Senatului 

Universităţii „Lucian Blaga" Sibiu. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.12.  

Dispoziţiile prezentului Statut se întregesc cu normele juridice în vigoare, în special cu acelea 

din Legea nr. 84/1995 a învăţământului, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic, Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 

Art.13. 

Prezentul Statut poate fi modificat complet de către conducerea CCSO, cu aprobarea conducerii 

ULBS. 

Art.14. 

Structura organizatorică a CCSO face parte integrantă din prezentul Statut (Anexa 1). 

 

Prezentul Statut a fost întocmit în 6 (şase) exemplare, azi ...............................2008. 
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Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Studii Doctorale 

 
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Denumirea unităţii de cercetare 

Art. 2. (1). Unitatea de cercetare se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările în vigoare 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

cu modificările şi completările ulterioare 

- Carta  Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

- Regulamentul de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare în Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu. 

- Alte acte normative în materie 

 

Art. 3. Sediul Unităţii de cercetare este în Sibiu, Str. Bdul. Coposu Nr. 2 - 4, telefon: 0269 -

215050, site  web: www.csso.ro 

Art. 4. (1). Misiunea unităţii de cercetare este cercetare aplicativa 

(2) In cadrul unităţii de cercetare îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare, 

cercetători, studenţi doctoranzi şi masteranzi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu precum şi 

cercetători asociaţi (Dacă este cazul se continuă). 

Art. 5. Durata: Unitatea de cercetare îşi desfăşoară activitatea pe perioadă nederminată, 

începând cu data aprobării prezentului statut de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu. 

 

Capitolul II. Scopul şi obiectul de activitate 

Art. 6. Scopul unităţii de cercetare constă în: 

(Aici se va detalia misiunea unităţii de cercetare făcând referire la tipul unităţii: Cercetare 

fundamentală / Valorificare cercetare şi transfer tehnologic / Consultanţă / Promovarea culturii) 

*Pentru institut de cercetare se va elabora o metodologie adiţională de înfiinţare şi 

funcţionare

http://www.csso.ro/
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Art. 7. Domeniile de competentă ale unităţii de cercetare - se vor enumera domeniile, prin 

selecţie din Anexa C. 

Art. 8. (1). Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 

a) Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele facultăţilor sau în 

reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

b) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 

c) Cărţi, tratate, manuale, reviste cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la bibliotecile 

ULBS; 

d) Brevete, patente, alte produse cu drepturi de proprietatea intelectuală; 

e) Rapoarte de cercetare periodice şi / sau anuale; 

f) Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de 

documentaţii corespunzătoare; 

g) Lucrări („opere”) şi manifestări cu caracter cultural-artistic (doar pentru centrele de tipul 

Creaţie artistică şi promovarea culturii 

(2). Rezultatele activităţii de cerceare ştiinţifică în formele prezentate la alin (1) sunt 

proprietatea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, care va exercita dreptul de autor şi drepturile 

acestuia, conform legislaţiei în vigoare.  

Capitolul III. Structuri de organizare şi funcţionare -  

Art. 9. Structura de organizare şi funcţionare a institutului de cercetare este prezentată în 

Anexa B la prezentul statut. 

Art. 10. Consiliul ştiinţific (CS) al universităţii (respectiv consiliul facultăţii / 

departamentului) este organismul abilitat, să coordoneze activitatea unităţilor de cercetare. CS se 

reuneşte o dată pe an pentru a analiza activitatea unităţii de cercetare şi pentru a stabili direcţiile de 

dezvoltare viitoare. La solicitarea directorului unităţii de cercetare, CS poate dezbate probleme ce 

tin de funcţionarea curentă a unităţii de cercetare. 

Art. 11. (1). Organele de conducere şi administrare ale unităţii de cercetare sunt 

consiliul ştiinţific, directorul şi secretarul ştiinţific 

 (2) Consiliul Ştiinţific este format din directorul unităţii de cercetare, secretarul ştiinţific şi  

coordonatorii compartimentelor de cercetare  

(3) Consiliul Ştiinţific se reuneşte de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea directorului sau la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor unităţii de 

cercetare. Prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea 

deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi; în caz de egalitate de 

voturi, votul Directorului Centrului, este decisiv. 
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(4). Atribuţiile Consilului 

Ştiinţific al unităţii de cercetare sunt: 

- coordonează şi corelează activitatea colectivelor în vederea îndeplinirii scopului prevăzut în 

prezentul statut şi în programele operaţionale; 

- avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

- elaborează rapoarte de activitate anuale şi periodice; 

- avizează programele de cercetare, teme şi proiecte de cercetare, parteneriate; 

- asigură dezvoltarea bazei materiale; 

- identifică resurse de finanţare pentru funcţionarea în bune condiţii. 

(5). Directorul asigură conducerea operativă a unităţii de cercetare. Acesta este desemnat 

prin modalităţile prevăzute de lege, cu avizul prealabil al Consiliului ştiinţific al unităţii de 

cercetare.  

Atribuţiile directorului sunt: 

- reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi 

administrative din ULBS ; 

- coordonează activităţile operaţionale ale unităţii de cercetare conform planului operaţional 

propus şi avizat de CS; 

- convoacă şi conduce reuniunile CS; 

- prezintă raportul anual / periodic în CS şi pune în practică toate recomandările şi deciziile 

acestui for; 

(6). Secretarul ştiinţific coordonează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul unităţii de 

cercetare. Acesta este propus de către Directorul unităţii de cercetare şi aprobat de către Consiliul 

ştiinţific. 

(7). Coordonatorii compartimentelor de cercetare asigură derularea activităţilor ştiinţifice pe 

domeniile de competenţă ale unităţii de cercetare. Aceştia sunt propuşi de către Directorul şi 

secretarul ştiinţific şi sunt aprobaţi de către Consiliul ştiinţific al unităţii de cercetare. 

 

Capitolul IV. Personalul unităţii de cercetare 

Art. 12. (1). Personalul de cercetare ştiinţifică al unităţii de cercetare este format din: 

- membri activi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu, studenţi, dar şi cercetători care provin din alte organizaţii, prevăzuţi în 

Anexa A la prezentul statut. Modificarea componenţei acestei liste este de competenţa 

Consiliului ştiinţific; 
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- membri onorifici, care pot fi persoane fizice şi juridice. Titlul de membru onorific poate fi 

acordat de către Consiliul Ştiinţific, persoanelor sau membrilor asociati, care au adus 

contribuţii la dezvoltarea activităţii ştiinţifice a centrului. 

 

Cap. V. Finanţare şi patrimoniu 

Art. 13. Finanţarea unităţii de cercetare se asigură din următoarele resurse: 

a) Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanţă, evaluare, expertize tehnice; 

b) Venituri realizate din organizarea unor manifestări ştiinţifice; 

c) Venituri din sponsorizări, donaţii şi subvenţii; 

d) Venituri din alte surse legal constituite. 

Art. 14. (1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi obiectivelor 

unităţii de cercetare, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

- Cheltueli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării unităţii de cercetare; 

- Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării unităţii de cercetare; 

- Cheltuieli de personal. 

(2). Incasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale unităţii de cercetare  se 

fac în conformitate cu prevederile legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative în materie. 

(3). Contabilitatea unităţii de cercetare va fi organizată şi condusă de către direcţia de 

specialitate din cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS. 

(4). Activitatea financiară a unităţii de cercetare se înregistrează direct în cadrul 

contabilităţii ULBS şi se derulează prin conturile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

(5). Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie al 

aceluiaşi an.  

Art. 15. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură suportul logistic, baza materială şi 

facilităţi de ordin tehnic, economic, financiar şi juridic pentru funcţionarea în bune condiţii a 

unităţii de cercetare.  

Art. 16. Unitatea de cercetare are folosinţa echipamentelor achiziţionate prin programele de 

cercetare derulate de acesta, pe durata implementării acestor proiecte, echipamente ce fac parte din 

patrimoniul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
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Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art. 17. (1) Unitatea de cercetare îşi încetează existenţa în una din următoarele situaţii: 

- lipsa activităţii de cercetare, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, constatată prin avizul 

nefavorabil al Consiliului ştiinţific; 

- la solicitarea a cel puţin 2 / 3 din membrii activi ai unităţii de cercetare; 

- când activitatea unităţii de cercetare contravine scopului acestuia. 

(2). Incetarea activităţii unităţii de cercetare  se aprobă de către Senatul ULBS / Consilul 

facultăţii / consiliul departamentului. 

Art. 18. Modificări ale prezentului Statut se face pe baza aprobării Senatului ULBS în baza 

avizului Consiliului ştiinţific al ULBS.  

Art. 19. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul statut. 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului ULBS din data de:  
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Anexa A. 

 

Lista cu membri activi ai unităţii de cercetare 

(Se poate prelua tabelul de la secţiunea V) 

Numele şi prenumele Gradul didactic Număr de puncte / ore de cercetare realizate 

2011 şi 2012 2012 şi 2013 2011 şi 2013 

STANILA ADRIANA Profesor    

TEODORU ADRIAN Sef lucrari    

MIHALACHE MANUELA Profesor    

MIHALACHE COSMIN Profesor    

CHICEA RADU Conferentiar    

BIRLUTIU VICTORIA Conferentiar    

SERB BOGDAN HORATIU Conferentiar    

MORAR SILVIU Conferentiar    

BERA LIANA Conferentiar    

ROTARU MARIA Conferentiar    

CRISU BOTA ALEXANDRA Conferentiar    

GROSU FLORIN Sef lucrari    

ANTONESCU ELISABETA Sef lucrari    

STANCIU MIHAELA Sef lucrari    

TEODORU MINODORA Asistent    

CIOCA GABRIELA Asistent    

VONICA LOREDANA Asistent    
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Membrii din afara ULBS 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Titlul de doctor 

(Da/Nu) 

Locul de muncă Semnătura 

1 MIHAI ELENA Doctor in stiinte ; 

Medic primar 
Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

2 FLORESCU MIHAELA Doctor Centrul Medical « Dr. 
Stanila » 

 

3 RUSU VLAD Doctorand Centrul Medical « Dr. 
Stanila » 

 

4 STANILA DAN Doctorand Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

5 BOTEZAN ANDREEA Doctorand Centrul Medical « Dr. 
Stanila » 

 

6 HANCU ANDREEA MARIA Doctorand Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

7 CONSTANTIN LAURA ROXANA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

8 CONSTANTIN DANIEL MARIN Medic rezident NHS UK  

9 POPA LOREDANA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

10 STUPARIU LAURENTIU Doctorand Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

11 SARBU NICOLAE Doctorand Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

12 CIRSTEA CLAUDIA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

13 PAROS DANIELA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

14 IONICA CIPRIAN Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

15 POPA DORINA Doctor in stiinte ; 

Medic specialist 
Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

16 AVRAM ELENA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

 

17 BARTOS IRINA Medic rezident Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 
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 Anexa B. 

 

ORGANIGRAMA 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

Unitatea de cercetare: 

 

 

 

 

 

Consiliul de administraţie /  
Consiliul facultăţii /  

Consiliul Departamentului  
 

DIRECTOR .... 
 

 Consiliul Stiintific al ....... 

COLECTIVE DE 
CERCETARE 

 

SECRETAR 
ŞTIINŢIFIC 

RESPONSABIL 
ECONOMICO-

FINANCIAR  

COORDONATOR  
Compartiment  

Cercetare  
Terapie intensiva  
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Anexa C. 

Domenii de cercetare ştiinţifică 

 

Pentru cercetare fundamentală se vor selecta din domeniile prioritare ale competiţiei Idei 

http://www.uefiscdi.gov.ro//  

 

Pentru cercetare aplicativă se vor selecta din domeniile prioritare ale competiţiei PCCA 

http://www.uefiscdi.gov.ro//  

 

 

http://www.uefiscdi.gov.ro/
http://www.uefiscdi.gov.ro/
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Anexa D 

Cerere de adeziune la centrul / grupul de cercetare ………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

Subsemnatul …………………………..……………………………. , cu gradul didactic de …………………………………………  

Cadru didactic titular la Facultatea …………………………………………………………………………………………………………..… 

Departamentul ……………………………….…………………….., email ……………………………………………………………………… 

Nr. telefon …………………………… vă rog să aprobaţi calitatea de membru ȋn cadrul Centrului / Grupului de 

cercetare ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Precizez că, dacă prezenta cerere va fi acceptată, nu o să mai ȋnaintez o cerere similară pentru alte unităţi 

de cercetare (institut, centru, sau grup de cercetare). 

Precizez că am realizat ȋn intervalul 2011 – 2013 activităţi de cercetare corespunzător cuantumului ȋn ore 

din tabelul de mai jos*: 

 Număr 

minim de 

ore de 

cercetare 

Număr de 

ore de 

cercetare 

realizate 

Număr 

minim de 

ore de 

cercetare 

Număr de 

ore de 

cercetare 

realizate 

Număr 

minim de 

ore de 

cercetare 

Număr de 

ore de 

cercetare 

realizate 

 2011 şi 2012 2012 şi 2013 2011 şi 2013 

Profesor 700  700  700  

Conferenţiar 600  600  600  

Şef lucrări / Lector 500  500  500  

Asistent / preparator 400  400  400  

- Fiecare membru trebuie să dovedească ȋndeplinirea standardelor de cercetare corespunzător 

gradului didactic, ȋn ultimii doi ani. Deoarece anul 2013 nu este complet, se va opta pentru doi ani 

din perioada 2011 - 2013. 

- Recomandăm selectarea anilor 2011 şi 2012 pentru care există deja rapoarte 

http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/index.php. Daca se optează pentru anul 

2013, vă rugăm să completaţi raportul de cercetare 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/centre_si_laboratoare.php  

http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/index.php
http://cercetare.ulbsibiu.ro/centre_si_laboratoare.php
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Menţionez de asemenea că deţin 

competenţe ȋn următoarele domenii de cercetare ştiinţifice din Orizont 2020: (se vor prelua informaţiile de 

pe site – ul) 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents  

(unele programe de lucru nu sunt afişate, urmează să apară informaţiile ȋn zilele următoare) 

Domeniu / subdomeniu Topic Program 

Industrial leadership 

Information and communication technologies   

Nanotechnologies, Advanced materials, 
Advanced manufacturing and processing, 
Biotechnology 

Call for FoF – 
Factories of the 
Future  

FoF 4 – 2014: Developing smart 
factories that are attractive to 
workers 

Space   

Access to risk finance   

Innovation in SMEs   

Introduction to LEITs   

Societal challenges 

Health, demographic change and wellbeing   

Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy 

  

Secure, clean and efficient energy   

Smart, green and integrated transport   

Climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials 

  

Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective Societies 

  

Secure societies – Protecting freedom and 
security of Europe and its citizens 

  

Science with and for society   

 

Semnătura     Data 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/information_and_communication_technologies_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/nanotechnologies_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/nanotechnologies_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/nanotechnologies_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/space_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/access_to_risk_finance_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/innovation_in_sme_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/leadership_in_enabling_and_industrial_technologies_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/health_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/food_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/food_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/food_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/secure_clean_and_efficient_energy_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/smart_green_and_integrated_transport_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/climate_action_environment_resource_efficiency_and_raw_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/climate_action_environment_resource_efficiency_and_raw_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/societies_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/societies_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/science_with_and_for_society_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none

