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Dragă	bobocel,
	 	

Bine	ai	venit	în	casa	noastră,	acum	și	a	ta,	
Universitatea	„Lucian	Blaga”	din	Sibiu!

	 	 	 	 	Vrem	să	știi	că	nu	ești	singur	pe	acest	început	de	drum.	Am	
pregătit	 pentru	 tine	 acest	 ghid	 ce	 cuprinde	 informații	 care	
sperăm	că	te	vor	ajuta	să	pășești	cu	încredere	alături	de	noi.	

	 	 	 	 	Facultatea	de	Drept	te	așteaptă,	azi,	cu	noi	prieteni,	cu	noi	
experiențe	și	bineînțeles	cu	un	nou	orizont	de	cunoaștere.

Fii	cu	ochii	pe	noi!
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					Universitatea	„Lucian	Blaga”	din	Sibiu	–	ULBS		este	una	dintre	
cele	mai	vechi	universităţi	din	România,	având	o	tradiţie	de	peste	
225	de	ani.
					Realizarea	unui	proces	de	ın̂văţământ	competitiv,	corespunzător	
standardelor	de	calitate	reglementate	de	Uniunea	Europeană,	care	
să	 permită	 absolvenţilor	 ULBS	 să	 dobândească	 recunoaştere	
academică	şi	profesională	internaţională	este	un	obiectiv	strategic	
al	 Universităţii	 sibiene.	 In	 cadrul	 Universităţii	 sunt	 promovate	
specializări	unice	ın̂	spaţiul	academic	românesc,	iar	cali�icativul	de	
grad	 de	 ı̂ncredere	 ridicat	 recomandă	 ULBS	 ca	 pe	 o	 instituţie	
puternică,	implicată	ın̂	creşterea	calităţii	procesului	educaţional.
					ULBS	este	structurată	ın̂:	9	facultăți,	departamente	didactice	(ın̂	
componența	 facultăților),	 centre	 de	 cercetare	 și	 structuri	
funcționale	pentru	cercetare,	pentru	documentare,	pentru	editare	
carte,	 servicii	administrative,	 resurse	umane,	 �inanciar-contabile	
etc.		
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CONDUCEREA	ULBS

	 	 	 	 	 Funcționarea	 Universității	 „Lucian	 Blaga”	 din	 Sibiu	 este	
asigurată	de	către	următoarele	structuri	de	conducere:	
Ÿ Rector	 -	 realizează	 conducerea	 executivă	 și	 reprezintă	 legal	

Universitatea	ın̂	relațiile	cu	terții;
Ÿ Senat		-	cel	mai	ın̂alt	for	de	decizie	la	nivelul	universității;
Ÿ Consiliul	de	 administrație	 -	 asigură	 conducerea	 operativă	 a	

universității	 și	 aplică	 deciziile	 strategice	 ale	 Senatului	
universitar;

Ÿ Prorectori	 -	membri	 numiți	 de	 către	 Rector,	 cu	 consultarea	
Senatului.	(ULBS	are	4	prorectori:	Programe	de	studii;	Cercetare,	
Inovare	 și	 Internaționalizare;	 Administrare	 și	 Dezvoltare	
Organizațională;	Studenți	și	Relația	cu	Comunitatea).

Cererile	adresate	conducerii	ULBS
	se	depun	și	se	ın̂registrează	la	Registratură	

(B-dul	Victoriei,	nr	10,	clădirea	din	spatele	Rectoratului)
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FACULTATEA	DE	DREPT

	 	 	 	 	 	 Facultatea	 pregătește	 experți	 în	 domeniul	 dreptului	 –	
judecători,	procurori,	avocați,	notari,	consilieri	juridici	–	dar	și	în	
domeniul	 administrației	 publice.	Nivelul	 ridicat	 al	 procesului	
educațional,	studiul	aprofundat	al	anumitor	domenii	legale	la	care	
se	adaugă	experiența	bogată	a	personalului	didactic	contribuie	la	
integrarea	absolvenților	ın̂	diverse	ramuri	ale	dreptului.
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MUST	KNOW!

Învățământul	universitar		are	3	cicluri	de	studii:

Ø Licență	(3	sau	4	ani)

Ø Masterat	(1	an	sau	2	ani)

Ø Doctorat	(3	ani)

Fiecare	 persoană	 poate	 bene�icia,	 conform	 legii,	 de	 un	 singur	

program	 de	 studii	 �inanțat	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 pentru	 �iecare	 ciclu	

universitar.

Ierarhia	gradrelor	didactice	ın̂	mediul	universitar	este	următoarea:	

Ø Profesor	universitar	

Ø Conferențiar	universitar

Ø Lector	universitar

Ø Asistent	universitar
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Pentru	o	bună	 organizare	 și	 desfășurare	 a	 activităților	didactice,	

decanul	numește	câte	un	responsabil	pentru	�iecare	program	de	studii	din	

cadrul	Facultății,	respectiv	câte	un	tutore	de	grupă	pentru	�iecare	an	de	

studiu.	

Tutorele	este	cadrul	didactic	care	are	datoria	de	a	ajuta	studentul	cu	

răspunsuri	la	probleme	și	ın̂trebări	ce	apar	ın̂	cursul	anului	universitar.

Facultatea	de	Drept

Tel.	Decanat:	0269/233295
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FACULTATEA	DE	DREPT
CADRE	DIDACTICE

DEPARTAMENTUL	DE	DREPT	PUBLIC
Director	Departament:	Conf.univ.dr.	CRISTINA	ONEȚ

Prof.	univ.	dr.	BIANCA	GUȚAN	(bianca.gutan@ulbsibiu.ro)

Prof.	univ.	dr.	MANUEL	GUȚAN		(manuel.gutan@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	CARMEN	POPA	(carmenm.popa@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	CRISTINA	ONEȚ	(	cristina.onet@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	DAIANA	VESMAȘ	(daiana.vesmas@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	LAURA	CRACIUNEAN	TATU	(laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.		ANA	SUCIU	MOCANU	(ana.suciu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	ANDREEA	DRAGOMIR	(andreea.dragomir@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	ALEXANDRINA	ZAMFIR	(alexandrad.rusu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.dr.	CA�TA� LIN	NICOLESCU	(catalin.nicolescu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	EMANUEL	TA�VALA� 	(emanuel.tavala@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	HORATIU	RUSU	(horatiua.rusu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	IOANA	HULPUȘ	(ioana.hulpus@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	LAURENȚIU	ȘONERIU	(laurentiu.soneriu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	MARIUS	MAZILU	(marius.mazilu@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr	VASILE	VIDRIGHIN	(vasile.vidrighin@ulbsibiu.ro)

Asist.	univ.	dr.	IOANA	PA� CURARIU	(ioana.pacurariu@ulbsibiu.ro)

Asist.	univ.	dr.	IULIA	BULEA	(iulia.bulea@ulbsibiu.ro)

Asist.	univ.	dr.	RA� ZVAN	ROGHINA� 	(razvan.roghina@ulbsibiu.ro)
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FACULTATEA	DE	DREPT
CADRE	DIDACTICE

DEPARTAMENTUL	DE	DREPT	PRIVAT
Director	Departament:	Conf.univ.dr.	ADRIAN	CIRCA

Prof.	univ.	dr.	CA� LINA	JUGASTRU	(calina.jugastru@ulbsibiu.ro)

Prof.	univ.	dr.	MARIOARA	ȚICHINDELEAN	(marioara.ticnidelean@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	ADRIAN	CIRCA	(adrian.circa@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	CODRUȚA	HAGEANU	(codruta.hageanu@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	CORINA	PETICA	ROMAN	(corina.petica-roman@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	CORNELIA	MUNTEAN	(cornelia.muntean@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	GHEORGHE	COMA� NIȚA� 	(gheorghe.comanita@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	GINA	ORGA	DUMITRIU		(gina-pompilia.orga-dumitriu@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	MONICA	GHEORGHE	(monica.gheorghe@ulbsibiu.ro)

Conf.	univ.	dr.	SEBASTIAN	SPINEI	(sebastian.spinei@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	ANDREEA	TARSIA	(andreea.tarsia@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	RALUCA	LAZAR	(raluca.lazar@ulbsibiu.ro)

Lector	univ.	dr.	VIORICA	DUMITRACHE	(viorica.dumitrache@ulbsibiu.ro)

Asist.	univ.	dr.	ALEXANDRU	SUCIU	(alexandru.suciu@ulbsibiu.ro)

Good	to	know!	

După	ce	îți	cunoști	profesorii	îi	poți	evalua.

Înainte	ca	profesorii	să	te	evalueze,	în	sesiunea	de	examene,	poți	să	îți	exprimi	

și	tu	opinia	prin	intermediul	unui	formular,	anonim,	cu	privire	la	activitatea	

didactică	din	timpul	semestrului.
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Secretariatul	 gestionează	 problemele	 de	 școlarizare	 ale	 studenților.	
Colectivul	 secretariatului	 are	 ın̂	 responsabilitate	 documentele	 școlare:	
dosarele	 persoanele	 ale	 studenților,	 registrele	 matricole,	 cataloage,	
centralizatoare	 de	 note,	 carnete	 de	 note,	 situații	 școlare,	 adeverințe,	
evidența	taxelor	de	studii	și	a	altor	taxe	administrative	etc.	
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Pe	site	ul	Facultății	(	http://drept.ulbsibiu.ro)	puteți	să	analizați	toate	

aceste	 informații	 și	 să	 vă	 documentați	 ı̂n	 legătură	 cu	 planurile	 de	

ı̂nvățământ	 ale	 programelor	 de	 studii	 organizate	 de	 Facultatea	 de	

Drept,precum	 și	 informații	 referitoare	 la	 cadrele	 didactice,	 orarul	

activităților	 didactice,	 anunțuri	 legate	 de	 principalele	 evenimente	

organizate	de	către	Facultatea	de	drept,	dar	și	regulamentele	de	organizare	

și	 desfășurarea	 a	 procesului	 de	 ı̂nvățământ	 universitar.	 Ne	 găsiți,	 de	

asemenea,	pe	pagina	de	Facebook	a	facultății



1

10

Fiecare	student	ULBS	al	Facultății	de	Drept	bene�iciază	de	un	cont	

personal	 (@ulbsibiu.ro).	 Contul	 se	 va	 activa	 prin	 accesarea	 urmatoarei	

pagini	web	https://myaccount.ulbsibiu.ro/

PAGINA	MY	ACCOUNT
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Activitățile	didactice	online	se	vor	desfășura	pe	platforma	Classroom	

https://classroom.ulbsibiu.ro/ro/

PAGINA	CLASSROOM
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Platforma	UMS	 este	 destinată	 studenților	 și	 acolo	 se	 găsesc	 toate	 datele	

personale	și	bineın̂țeles	situația	școlară.	https://ums.ulbsibiu.ro

Direcția	 Comunicații	 și	 Marketing	 și	 Direcția	 Generală	 Administrativă,	 ı̂n	
colaborare	 cu	 partenerii	 RedPoint	 Software	 Solutions	 și	 Banca	 Comercială	
Română	au	implementat	ım̂preună	cu	procesatorul	de	plăți	EuPlatesc.ro	prin	
Sistemul	de	gestiune	a	școlarității	UMS	modalitatea	de	plată	online	cu	cardul	
bancar.
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Fiecare	disciplină	din	planul	de	ın̂vățământ	are	alocat	un	anumit	

număr	de	credite	(ECTS).	Creditele	reprezintă	cantitatea	de	muncă	și	

de	timp	ce	trebuie	investită	pentru	a	promova	examenul	la	disciplina	

respectivă.	

Unui	an	universitar	ıî	este	alocat	un	număr	de	minim	60	credite,	

ın̂să	pentru	promovarea	anului	este	nevoie	de	doar	30	de	credite.	

PLAN	ÎNVĂȚĂMÂNT	–	ANUL	I	DE	STUDIU

-PROGRAM	DE	STUDII	DE	LICENȚĂ		-

-DREPT-
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PLAN	ÎNVĂȚĂMÂNT	–	ANUL	I	DE	STUDIU

-PROGRAM	DE	STUDII	DE	LICENȚĂ		-

–	ADMINISTRAȚIE	PUBLICĂ-
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Activitatea	didactică	a	studenților	este	organizată	în:	

Ø�Cursuri:	activități	de	predare-ın̂vățare,	ın̂	principal	teoretice;

Ø�Seminarii:	activități	interactive	care	dezvoltă	cunoștințele	preluate	la	

curs	și	care	se	organizează	pe	grupe	de	studiu;	

Ø�Laboratoare	 (Laboratorul	 de	 informatică	 -	 etajul	 2	 sala	 16	 și	

Laboratorul	 de	 criminalistică	 -	 etajul	 2	 sala	 15):	 activități	 desfășurate	 ın̂	

laboratoare	specializate,	care	dezvoltă	abilități	practice	punând	studenții	ın̂	

contact	cu	echipamente,	aparatură	și	instrumentar	de	specialitate	și	care	se	

organizează	pe	semigrupe	de	studiu.	

Ø	Proiecte:	activități	aplicative	centrate	pe	studiu	individual,	organizate	

sub	ın̂drumarea	unui	cadru	didactic.

Cursurile	 sunt	 susținute	 de	 cadre	 didactice	 cu	 grad	 de	 profesor,	

conferențiar	sau	lector.	Seminariile	și	laboratoarele,	de	regulă,	sunt	susținute	

de	asistenți.
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Practica	de	specialitate	este	o	activitate	obligatorie	pe	care	o	vei	face	

ın̂cepând	cu	anul	2	(AP)	sau	3	(DR).	Pentru	această	activitate	vei	primi	note	

și	bineın̂țeles	ın̂drumare	din	partea	unui	profesor	coordonator	al	acestor	

tipuri	de	activități.	

Facultatea	 de	 Drept	 ın̂cheie	 ın̂	 �iecare	 an	 convenții	 de	 practică	 cu	

diverse	instituții	publice	(Parchete,	Judecătorii,	Consilii	județene,	Consilii	

locale,	 Primării,	 Prefecturi,	 Penitenciare	 etc)	 ı̂n	 care	 studenții	 se	 pot	

familiariza	cu	activitățile	profesionale	speci�ice	domeniului	de	studiu.	

Modulul	 psiho-pedagogic	 reprezintă	 un	 set	 de	 discipline	 ın̂	 afara	

curriculei	juridice	și	care	au	ca	scop	să	te	pregătească	pentru	a	�i	profesor.	

Participarea	 la	acest	modul	este	 condiționată	de	 ın̂scrierea	prealabilă	 a	

studentului	 ı̂n	 cadrul	 Departamentului	 Pentru	 Pregătirea	 Cadrelor	

Didactice	(DPPD).	Acest	modul	este	gratuit	pentru	studenții	a�lați	la	buget	

și	poate	�i	continuat	și	ın̂	timpul	studiilor	de	masterat	cu	un	al	II-lea	modul.	

http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/
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Good	to	know!	
ULBS	acordă	mai	multe	categorii	de	burse:
ØBurse	de	performanță	-	pentru	studenții	cu	cele	mai	mari	medii	>	9.50

Ø	Burse	de	merit	-	pentru	studenții	cu	rezultate	bune

Ø	 Burse	 de	 ajutor	 social	 -	 prin	 depunerea	 la	 secretariat	 a	 unui	 dosar	 cu	 acte	

doveditoare	pentru	criteriile	medicale	sau	�inanciare	conform	metodologiei	de	acordare	

a	burselor	ULBS

Structura	anului	universitar
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ORARUL
Orarul	 este	 ı̂ntocmit	 la	 ı̂nceputul	 �iecărui	 semestru	 și	 stabilește	

programarea	cursurilor	 și	 seminariilor	pe	parcursul	unei	 săptămâni.	 I�n	
orar	 se	 regăsesc	 numele	 profesorului,	 sala,	 grupa	 de	 studenți	 și	
periodicitatea	cu	care	se	desfășoară	respectivele	activități.	I�n	cazul	ın̂	care,	
un	interval	orar	corespunzător	unui	curs/seminar	este	ım̂părțit	printr-o	
bară,	aceasta	se	va	desfășura	o	dată	la	două	saptămâni	după	cum	urmează:	

Øın̂	saptămâna	impară	ce	este	trecut	deasupra/ın̂aintea	barei,
Øın̂	săptămâna	pară	ce	se	a�lă	sub/după	bară.

Mobilitățile	ERASMUS
	

Studenții	 interesați	 de	 mobilitățile	 de	 studiu	 și	 de	 practică	 la	
universitățile	și	instituțiile	din	țările	Uniunii	Europene	au	șansa	să	participe	
ın̂	mobilități	internaționale,	programe	care	le	dau	șansa	de	experimenteze	
viața	de	student	ın̂	alte	centre	universitare	din	lume.	ULBS	pune	la	dispoziția	
studenților	 mai	 multe	 programe	 de	 acest	 gen,	 printre	 care	 și	 bine	
cunoscutele	programe	ERASMUS.	

Vă	 recomandăm	 să	 căutați	 informații	 suplimentare	 pe	 site-ul	
Departamentului	Pentru	Relații	Internaționale	al	ULBS.

	http://international.ulbsibiu.ro/
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HEXAGONUL	FACULTĂȚILOR	DE	DREPT

Generații	 de	 profesori	 și	 studenți	 au	 ı̂ntreținut	 spiritul	 colaborării	

academice,	 colegiale	 și	 prietenești,	 promovând	 valorile	 ın̂vățământului	 juridic	

românesc,	 având	 drept	 scop	 preocuparea	 pentru	 excelență	 ı̂n	 selecția	 și	

pregătirea	studenților,	precum	și	ın̂	cercetarea	științi�ică	desfășurată	de	cadrele	

didactice.

I�n	prezent,	„Hexagonul	Facultăților	de	Drept”	este	un	consorțiu	informal	al	

celor	mai	prestigioase	facultăți	de	drept	din	România:

1.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	din	București,

2.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	„Babeș-Bolyai”	din	Cluj,

3.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	din	Craiova,

4.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	„Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iași,

5.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	„Lucian	Blaga”	din	Sibiu	

6.	Facultatea	de	Drept	a	Universității	de	Vest	din	Timișoara.

*	Facultatea	de	Drept	a	Universității	de	Stat	din	Moldova	a	participat	pentru	prima	

dată	la	Hexagon,	cu	statut	de	invitat	special,	ın̂	anul	2014.	

Probele	Hexagonului	Facultăților	de	Drept	 sunt	 ım̂părțite	 ın̂	două	 secțiuni	
astfel:	

Ø Secțiunea	științi�ică:	drept	civil,	drept	penal	și	drept	constituțional;	
Ø Secțiunea	sportivă:	fotbal,	streetball,	șah	și	tenis	de	masă.	
Ø Pe	lângă	cali�icarea	la	proba	științi�ică	și	sportivă,	participanții	pot	obține	și	
Cupa	 Fairplay,	 care	 se	 acordă	 de	 către	 organizatorii	 acelei	 echipe,	 care	 s-a	
remarcat	 prin	 comportament	 ireproșabil	 pe	 parcursul	 ı̂ntregii	 manifestări	
sportive.	Cupa	este	transmisibilă.	
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Revista	Facultății	de	Drept
ACTA	UNIVERSITATIS	LUCIAN	BLAGA

Cercetarea	ştiinţi�ică	a	cadrelor	didactice,	a	colaboratorilor	facultăţii	şi	

a	studenţilor	s-a	concretizat,	 ın̂cepând	cu	anul	2001,	 ın̂	 lansarea	revistei	

facultăţii,	numită	la	ın̂ceput	Acta	Universitatis	Cibiniensis	şi	mai	apoi	Acta	

Universitatis	Lucian	Blaga,	seria	Jurisprudentia.

I�ncepând	cu	anul	2006,	revista	Acta	a	fost	introdusă	ın̂	prestigioasa	bază	de	

date	americană	Hein,	iar	materialele	sunt	publicate	bilingv,	ın̂	română	și	engleză.	

Revista	 Acta	 poate	 �i	 consultată	 ın̂	 formă	 electronică	 pe	 pagina	 web	 a	 bazei	

internaționale	de	date	Hein,	la	adresa:	http://www.heinonline.org.	

Conferința	anuală	a	studenților,	masteranzilor	și	doctoranzilor	Facultății	

de	Drept	 	vă	poate	deschide	noi	perspective	ın̂	dialogului	științi�ic	și	juridic,	prin	

participarea	cadrelor	didactice,	magistraților,	avocaților	și	bineın̂țeles	a	colegilor,		

studenți,	masteranzi	și	doctoranzi	ai	Facultăților	de	Drept	din	țără.	
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Cazare	pentru	studenții	ULBS

La	 momentul	 actual,	 condițiile	 de	 cazare	 și	 masă	 oferite	 studenților	

Universității	 „Lucian	 Blaga”	 din	 Sibiu	 sunt	 deosebite.	 An	 de	 an	 căminele	

studențești,	au	fost	renovate	și	modernizate,	lucrările	efectuate	ın̂	�iecare	vacanță	

de	 vară	 �iind	de	mare	 anvergură,	 implicând	 eforturi	mari	 atât	 �inanciare	 cât	 și	

umane.

CĂMINUL	NR.	1	(B-dul	Victoriei	nr.	31,	Sibiu,	0269	/	21	83	02)		

CĂMINUL	NR.	2	(B-dul	Victoriei	nr.	31,	Sibiu,	0269	/	21	83	02)

CĂMINUL	NR.	3	(B-dul	Victoriei	nr.	31,	Sibiu,	0269	/	21	83	02)

CĂMINUL	NR.	4	(Str.	Vasile	Aaron	nr.	14,	Sibiu,	0269	/	24	57	44)

CĂMINUL	NR.	5	(Str.	Energeticienilor	nr.	1,	Sibiu,	0269	/	24	50	40)

CĂMINUL	NR.	7	(Str.	Pedagogilor	nr.	7,	Sibiu,	0269	/	23	13	31)

ACADEMICA							(Str.	Prof.	Aurel	Decei,	Sibiu)

TEOLOGIE											(Str.	Mitropoliei	nr.	30,	Sibiu,	0269	/	21	05	30)

Cantină	și	cafetării

Cantina	Universității							(B-dul	Victoriei	nr.	31,	Sibiu)

Cafetăria	Green	Cafe	 							(Calea	Dumbrăvii	nr.	34,	Sibiu)

Cafetăria	Asian	Cafe	 							(Str.	Emil	Cioran	nr.	4,	Sibiu)

Cafetăria	Student	Café					(Str.	Lucian	Blaga,	Nr.2A,	Sibiu)
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BIBLIOTECA	CENTRALĂ	A
UNIVERSITĂȚII	„LUCIAN	BLAGA”	DIN	SIBIU

Sediul	central	se	a�lă	pe	str.	Lucian	Blaga	nr.2A	și	este	structurat	ın̂:	

Ø Depozit	subsol:	Sistem	de	rafturi	mobile	cu	un	fond	de	carte	de	peste	100.000	

volume.

Ø Parter:

-	Primire	şi	ın̂scriere	utilizatori,	eliberare	carduri,	consultare	cataloage,	ım̂prumut	

la	domiciliu,	multiplicare,	sală	Internet.

-Fond	carte	imprumut	acasa,	Fond	Pimen.

Ø Etaj	I	:

Fond	documentar	cu	acces	liber	la	raft	organizat	pe	următoarele	domenii:	

Medicină,	Biologie,	Chimie,	Fizică,	Matematică,	Calculatoare,	Inginerie,	Industria	

Alimentară,	Industria	Textilă,	Mediu,	Agricultură,	Sport.

Ø Etaj	II	:

Fond	documentar	cu	acces	liber	la	raft	organizat	pe	următoarele	domenii:	

Lingvistică,	Literatură,	Biogra�ii,	Religie,	Artă,	Arhitectură,	Etnologie,	Fondurile	

donațiilor	Gutan,	Blavustyak,	Oancea,	Milicescu;	Teze	de	Doctorat.

Ø Etaj	III	:

Fond	documentar	cu	acces	liber	la	raft.	Biblioteci	ale	Centrelor	Culturale:

Biblioteca	Britanică,	Germană,	Americană,	Franceză,	Spaniolă,	Neerlandeză,	

Chineză,	Thailandeză.

Ø Etaj	IV	:

Fond	documentar	cu	acces	liber	la	raft	organizat	pe	următoarele	domenii:	Drept,	

Administraţie	Publică,	Geogra�ie,	Biblioteconomie,	Jurnalistică,	Politică,	

Economie,	Management,	Sociologie,	Asistenţă	socială,	Psihologie,	Filoso�ie,	

Educaţie,	Istorie,	Cultură.

Ø Mansardă:	birourile	serviciilor	biblioteconomice.
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Good	to	know!	

CARDUL	 DE	 STUDENT	 se	 poate	 obține	 de	 la	 Biblioteca	

Universității,	str.	Lucian	Blaga,	nr.	2.	Cardul	oferă	acces	la	bibliotecă,	

acces	ın̂ 	cămine	și	alte	spații	ULBS,	fotocopiere	ın̂ 	spațiile	ULBS,	plata	

ın̂	cantină	și	cafeteriile	ULBS.

Pentru	eliberarea	cardului	de	acces,	vă	este	necesar	carnetul	de	

student	 vizat	 sau	 o	 adeverință	 de	 la	 secretariatul	 facultății	 care	 să	

dovedească	statutul	de	student.	Fotogra�ia	se	face	pe	loc.

Sănătate

ULBS	 pune	 la	 dispoziția	 studenților	 consultații	 	medicale	 gratuite,	 ın̂	

cadrul	Cabinetului	Medical	Studențesc	situat	pe	B-dul	Victoriei	nr.31,	ın̂	

incinta	căminului	2.	De	aici	puteți	procura	și	adeverințe	medicale.

Pentru	a	bene�icia	de	serviciile	medicale	trebuie	să	aveți	la	voi	carnetul	

de	student,	vizat.



1

23

TIMP	LIBER

Sibiul	 (ın̂	 germană	Hermannstadt,	 ın̂	maghiară	Nagyszeben,	 ın̂	 latină	

Cibinium)	 este	 un	 important	 centru	 cultural	 și	 economic	 din	 sudul	

Transilvaniei.

Pentru	ca	viața	ta	de	student	ın̂	Sibiu	să	�ie	completă,	trebuie	să	cunoști	și	

să	experimentezi	tot	ceea	ce	acest	spațiu	istoric	și	cultural	ıț̂i	oferă.

	 	 	Parcul	sub	arini!	A�lat	ın̂	imediata	apropiere	a	căminelor		

studențești	parcul	vă	oferă	o	ın̂cântătoare	zonă	de	relaxare,	

de	 socializare	 și	 oportunități	 pentru	 petrecerea	 timpului	

liber	 prin	 activități	 sportive	 sau	 doar	 o	 simplă	 plimbare	

ın̂conjurați	de	natură.	Pe	o	suprafata	de	22	de	hectare	cresc	

61	 de	 specii	 de	 arbori,	 printre	 care	 si	 cei	mai	 bătrâni,	 cu	

vârsta	de	peste	150	de	ani.	Pe	aleile	Parcului	sub	arini	puteți	

admira	 și	 vasul	 de	 piatră,	 instalat	 ın̂	 1929,	 pavilionul	 de	

muzică	 sau	 fântâna	 arteziană,	 care	 ın̂frumusețează	 zona	

verde.	

Muzeul	Astra	este	cel	mai	mare	muzeu	ın̂	aer	liber	și	este	

localizat	 ı̂n	 	 Parcul	 Natural	 Dumbrava	 Sibiului.	 Dacă	 ı̂ți	

dorești	să	 ım̂părtășești	cu	prietenii	experiența	autentică	a	

călătoriei	pe	un	tărâm	magic	sau	te	gândești	să	faci	ceva	doar	

pentru	 tine,	 Muzeul	 ASTRA	 este	 locul	 ideal	 pentru	 toată	

lumea.	
Grădina	 Zoologica	 din	 Sibiu	 este	 cea	 mai	 veche	 din	

România,	 �iind	 ın̂�iințată	 ın̂	 anul	 1929.	 De	 atunci	 și	 până	

astăzi,	 Parcul	 Dumbrava	 adăpostește	 animale	 erbivore,	

carnivore	și	omnivore,	atât	din	specii	ın̂tâlnite	ın̂	țara	noastră	

cât	și	animale	exotice.



1

24

Cel	mai	cunoscut	 loc	din	Sibiu	este	 fără	 ın̂doială	Piața	Mare.	

Turnul	Sfatului	a	fost	construit	aici	ın̂	secolul	XIII	și	este	cel	mai	

fotogra�iat	 obiectiv	 turistic.	 Are	 o	 istorie	 bogată,	 având	 mai	

multe	roluri:	turn	de	observație,	foișor	de	foc,	depozit	de	grâne,	

ın̂chisoare	și	muzeu.	

Piața	Mică,	Podul	Minciunilor,	unul	dintre	locurile	de	legendă	

ale	orașului.	Știați	că	este	cel	mai	vechi	pod	funcțional,	din	fontă,	

din	România?	Numele	său	este	legat	de	o	legendă	a	locului	care	

spune	povestea	celor	prinși	cu	minciuna	pe	acest	pod.	Se	spune	

că	podul	avea	urechi	ca	să	audă	�iecare	născocire,	iar	la	auzul	

minciunilor	 construcția	 se	 cutremura	 până	 ce	 aducea	

mincinosul	cu	picioarele	pe	pământ.

Orașul	 forti�icat	 Sibiu	 are	numeroase	pasaje,	 străzi	 ın̂guste,	

ziduri	 de	 apărare	 folosite	 ca	 măsură	 de	 protecție	 ı̂n	 calea	

vrăjmașilor.	Pasajul	Scărilor	face	parte	din	centura	de	forti�icații	

și	leagă	Orașul	de	Jos	de	Orașul	de	Sus.	A	fost	construit	ın̂	secolul	

al	XIV-lea	și	este	una	dintre	cele	mai	frumoase	zone	din	Sibiu,	cu	

mici	magazine	și	terase	cochete.

Piața	 Huet.	 Atracția	 principală	 a	 pieței	 este	 Catedrala	

Evanghelică,	construită	ın̂tre	anii	1371-1520,	ın̂	stil	gotic.
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Abatia	Cârța-	La	46	de	kilometri	distanță	de	orașul	Sibiu	este	o	

mănăstire	cisterciană	realizată	ın̂	totalitate	din	piatră,	ce	datează	

din	 anul	 1202.	Din	 ın̂treg	 ansamblu	 a	 mai	 rămas	 ın̂	 picioare	

capela	unde	se	mai	țin	slujbe,	iar	sașii	de	aici	au	amenajat	o	terasă	

și	un	muzeu	pentru	relaxarea	vizitatorilor.	Este	cea	mai	veche	

clădire	din	Transilvania	și	unica	abatie	cisterciană	din	România!

Din	 totalul	 de	 aproape	300	biserici	 forti�icate	 construite	 ın̂tre	

secolele	 XV	 și	 XVI	 Biserica	 Forti�icată	 din	 Biertan	 și-a	

conservat	foarte	bine	aspectul	inițial.	Acest	edi�iciu	se	ridică	pe	

un	 deal	 ın̂	mijlocul	 comunei,	 ın̂	 centrul	 văilor	 transversale	 cu	

margini	acoperite	de	culturi	de	viță-de-vie,	porumb	și	păduri.

Lacul	Bâlea	este	un	lac	glaciar	situat	la	o	altitudine	de	2040	m,	ın̂	

Munții	 Făgăraș,	 Județul	 Sibiu.	 I�n	 anul	 2006	 a	 fost	 construit	 ın̂	

apropierea	Lacului	primul	hotel	de	gheață	din	Europa	de	Est	ın̂	

forma	unui	iglu	de	16	locuri.

Stațiunea	 turistică	Păltiniș,	 a�lată	 pe	 versantul	 nord-estic	 al	

Munților	Cindrel,	la	numai	32	km	distanță	de	Municipiul	Sibiu,	

este	cea	mai	veche	stațiune	situată	 la	 cea	mai	mare	altitudine	

(1442	m).	Temperatura	medie	anuală	este	de	+4	grade	Celsius	

(media	lunii	iulie	este	de	12	grade	C,	iar	a	lunii	ianuarie	de	-	6	

grade	 C).	 Condițiile	 de	 schi	 sunt	 excelente	 ı̂ncepând	 din	

decembrie	și	până	ın̂	aprilie.	Pârtiile	din	stațiune	sunt	accesibile	

pentru	toți	amatorii	sporturilor	de	iarnă.
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CULTURĂ

Teatrul	Național	„Radu	Stanca”	este	o	instituție	publică	

de	spectacole	de	repertoriu	care	are	ın̂	componență	o	secție	

română	 și	 una	 germană,	 prezentând	 spectacole	 ın̂	 cele	

două	 limbi	 și	 nenumărate	 co-producții	 internaționale.	

Radu	 Stanca	 este	 unul	 dintre	 cei	mai	 interesanți	 autori,	

dramaturgi,	poeți	și	oameni	de	teatru	din	România	care	și-a	

legat	numele	de	Sibiu	atât	ca	poet,	autor	și	eseist,	cât	și	ca	

regizor,	fondator	de	teatru	și	școală,	care	s-a	stins	ın̂	plină	

putere	creatoare.

Filarmonica	 de	 Stat	 Sibiu,	 instituție	 profesionistă	 de	

spectacole	și	concerte	care	de-a	lungul	celor	peste	50	de	ani	

de	existență	ca	instituție	de	stat	a	prezentat	mii	de	concerte	

simfonice	 și	 de	 muzică	 de	 operă,	 asimilând	 un	 vast	

repertoriu	simfonic	și	liric.	Nenumărate	cronici	din	ziare	și	

reviste	 românești	 și	 străine	 au	elogiat	nivelul	muzical	 al	

concertelor	orchestrei	sibiene,	oglindind	totodată	calitatea	

ın̂registrărilor	pentru	radio	și	televiziune.

Muzeul	Național	Brukenthal:	Galeriile	de	Artă,	Muzeul	de	

Istorie	 „Casa	 Altemberger”,	 Muzeul	 de	 Istorie	 Naturală,	

Muzeul	de	Istoria	Farmaciei,	Muzeul	Cinegetic	„August	von	

Spiess”,	Muzeul	de	Artă	Contemporană.
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ELSA-The	European	Law	Students'	Association

ELSA	 este	 cea	 mai	 mare	 organizaţie	 din	 lume	 a	 studenţilor	 ın̂	 drept	 şi	 a	

tinerilor	jurişti,	cu	peste	30.000	de	membrii	din	37	de	state	europene	şi	200	de	

universităţi	(tot	atâtea	câte	Grupuri	Locale	sunt).	Este	a	asociaţie	apolitică	şi	non-

pro�it	 şi	 se	 bucură	 de	 sprijinul	 altor	 asociaţii	 internaţionale	 şi	 asociaţii	

guvernamentale.	ELSA	menţine	legătura	şi	cu	organismele	internaţionale,	unde	

participă	 activ,	 dovadă	 faptul	 că	 este	membru	 consultativ	 cu	 statut	 special	 pe	

lângă	 UNESCO,	 UNCITRAL	 și	 ECOSOC,	 având	 şi	 reprezentanţi	 permanenţi	 la	

sediile	ONU,	din	New	York,	Geneva	şi	Viena.

ELSA	România	este	singura	asociaţie	a	studenţilor	ın̂	drept	şi	a	tinerilor	jurişti	

care	 activează	 la	 nivel	 naţional.	 ELSA	 România	 s-a	 constituit	 ı̂n	 data	 de	 6	

Decembrie	1990.	I�n	prezent,	ELSA	România	numără	7	Grupuri	Locale	active	și	un	

Grup	Local	observator,	ın̂	marile	centre	universitare	din	țară.

ELSA	Sibiu	este	unul	din	cele	7	Grupuri	Locale	active,	care	a	luat	�iință	ın̂	1996.	

De	 23	 ani,	 ELSA	 Sibiu	 aduce	 sub	 aripile	 sale	 studenții	 Facultății	 de	 Drept	 a	

Universității	„Lucian	Blaga”	din	Sibiu,	ın̂că	de	când	sunt	boboci,	pentru	a-i	forma	și	

a-i	ın̂văța	să	facă	față	ın̂	viața	profesională.
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START–UP	TUTORIAL	

	ÎMPREUNĂ	PENTRU	O	CARIERĂ	JURIDICĂ	DE	SUCCES

Proiectul	START-UP	TUTORIAL	are	ca	obiectiv	general	scăderea		gradului	

de	abandon	al	studenților	în	primul	an	de	studii	universitare.	

Activitățile	principale	desfășurate	de	studenți	prin	acest	proiect,	menit	să	

le	facă	viața	studențească	mai	ușoară,	sunt:	activități	speci�ice	de	coaching	și	

dezvoltare	personală	de	tip	Student	Evening,	Workshop	de	Public	Speaking,	

College	 Evening,	 programe	 remediale	 de	 ajutorare	 a	 studenților	 care	 au	

acumulat	restanțe;	activități	de	dezvoltare	și	de	cunoaștere	a	abilităților	și	

talentelor	personale;	 	activități	de	tutoriat	(îndrumare	și	sprijin	permanent);	

activități	 de	 consultanță,	 consiliere	 profesională	 și	 orientare	 în	 carieră	 din	

partea	unor	experți	externi;	workshop-uri	realizate	în	colaborare	cu	asociații	

și	 organizații	 studențești	 și	 ateliere	 de	 lucru	 pentru	 dezvoltarea	 carierei;	

workshop-uri	 de	 dezvoltare	 a	 compețenlor	 digitale,	 logico-lingvistice	 și	 de	

cultură	instituțională	și	juridică	europeană;	organizarea	de	vizite	de	studiu	și	

multe	alte	activități	care	vor	face	din	studenție	o	experiență	minunată	de	viață.

Suntem	cu	ochii	pe	tine!



Facultatea	de	Drept

Calea Dumbravii nr.34
0269 233 295

http://drept.ulbsibiu.ro 
http://grant.ulbsibiu.ro
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