
Conferințe și evenimente organizate de ULBS în anul 2020 
 
 
Organizarea fazei nationale a Jessup Moot Court Competition 
Perioada: 01 Ianuarie 2020 - 29 Februarie 2020 
Organizator: Facultatea de Drept 
Parteneri: FACULTATEA DE DREPT 
Tipul participării: Naţională 
Descriere: Organizarea fazei nationale a Jessup Moot Court Competition 
Tipul manifestării: Concurs 
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Laura Maria Crăciunean Tatu laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro 
 

 

 
 

Camino Real, regia Cosmin Chivu 

 

Perioada: 03 Ianuarie 2020 - 18 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Camino Real, regia Cosmin Chivu 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

Jocul de-a vacanța, regia Florin Coșuleț 

 

Perioada: 03 Ianuarie 2020 - 30 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Jocul de-a vacanța, regia Florin Coșuleț 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 
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Creative writing, academic writing and translating workshop 

 

Perioada: 06 Ianuarie 2020 - 29 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Societatea Academica Anglofona din Romania 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Workshopurile se adreseazã tuturor studenților din ULBS și își propun dezvoltarea creativității, a 
tehnicilor de traducere și a abilităților de scriere academică modernă 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Asist drd Maria Miruna Ciocoi-Pop 

 

 

 
 

Wording and Worlding 

 

Perioada: 06 Ianuarie 2020 - 18 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Serie de prelegeri tematice sustinute de personalitati recunoscute in domeniul iteraturii si culturii, la 
nivel national si international 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf.dr Eva-Nicoleta Burdusel 

 

 

 
 

Spectacol Avioane de hârtie 

 

Perioada: 12 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 
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Descriere: „Avioane de hârtie”, de Elise Wilk, este o scurtă și dureroasă incursiune în universul secret al 
adolescenței. O junglă populată de avioane în flăcări, girafe fosforescente, violență, iubire și singurătate. Fiecare 
personaj are un corespondent în realitate. Un băiat de 16 ani hărțuit de colegi până la limita suportabilității 
încearcă să se refugieze în propria imaginație și în prietenia cu fata de care este îndrăgostit, pentru a amâna cât 
mai mult un sfârșit brutal. Spectacolul aduce în discuție problemele cu care se confruntă tinerii de astăzi, 
urmărindu-le destinele, fricile, speranțele, visele. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 

Introducere în 5S pentru echipele de robotică 

Perioada: 14 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: Serviciul CD 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Introducere în 5S pentru echipele de robotică ale Facultății de Inginerie 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Trainer: raluca.roca@ulbsibiu.ro / Echipa: mihai.crenganis@ulbsibiu.ro; 
alexandru.barsan@ulbsibiu.ro; gabriela.rusu@ulbsibiu.ro; mihai.popp@ulbsibiu.ro; 
adrian.marosan@ulbsibiu.ro; gabriel.racz@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Noah și floarea de turn, de Sean McLoughlin, regia Viorel Rață 

 

Perioada: 15 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Destinul aduce împreună doi tineri cu personalități puternice și trecut dezagreabil. Ea – o fostă 
dependentă de droguri. El – fost pușcăriaș, acuzat de propriul tată. Fără prieteni, refugiați în băutură, cei doi se 
întâlnesc într-un bar, spațiu din care acțiunea ia amploare și capătă dimensiuni amoroase într-un joc de-a 
șoarecele și pisica. Curajul cu care cei doi își împărtășesc poveștile de viață și experiențele neplăcute prin care 
au trecut, aduc o atmosferă captivantă, iar spectacolul capătă o sensibilitate aparte. Universul emoțional ia 
amploare când personajele își prezintă dorința de a-și găsi un rost, un om ce să se plieze pe sufletul lor. Regăsim 
în povestea personajelor trecutul, prezentul și viitorul multor tineri din ziua de astăzi. Când crezi că nu mai ai 
nicio speranță, atunci apare elementul salvator: dragostea. 
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Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

ANULAT_Green Engineering - „Adaptarea la Schimbările Climatice” 

 

Perioada: 17 Ianuarie 2020 - 31 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: Fridays for Future România. 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social 
şi economic. Impactul schimbărilor climatice este deja observat şi se prevede că va deveni mai pronunţat sau 
ireversibil. Evenimentele, sub formă de ateliere tematice, cursuri sau vizite la operatori economici, în teren, se 
vor desfasura în fiecare zi de vineri, conform unui orar stabilit. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Isarie Claudiu, departamentul IIM Facultatea de Inginerie, claudiu.isarie@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Cui i-e frică de Virginia Woolf, regia lui Andrei și Andreea Grosu, titlu neprecizat 

 

Perioada: 25 Ianuarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Cui i-e frică de relațiile familiale? Cui i-e frică de relațiile conjugale? Cui i-e frică de femei și bărbați 
prea obosiți de viață? Cui i-e frică de amabilitățile de suprafață? Cui i-e frică de sinceritate? Cui i-e frică de jocuri 
„nevinovate”? Cui i-e frică de Martha și George? Sau de musafirii lor, Nick și Honey, care nici măcar nu bănuiesc 
ce noapte îi așteaptă? Cui i-e frică de mame și de tați? Sau de fiii absenți? De întâlnirile nocturne înecate în 
alcool? Sau de replicile incisive care mușcă din tine, „până la măduvă”? 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 
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Turneu National cu spectacolul Cui i-e frica de Virginia Woolf 

 

Perioada: 26 Ianuarie 2020 - 28 Februarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Cui i-e frică de relațiile familiale? Cui i-e frică de relațiile conjugale? Cui i-e frică de femei și bărbați 
prea obosiți de viață? Cui i-e frică de amabilitățile de suprafață? Cui i-e frică de sinceritate? Cui i-e frică de jocuri 
„nevinovate”? Cui i-e frică de Martha și George? Sau de musafirii lor, Nick și Honey, care nici măcar nu bănuiesc 
ce noapte îi așteaptă? Cui i-e frică de mame și de tați? Sau de fiii absenți? De întâlnirile nocturne înecate în 
alcool? Sau de replicile incisive care mușcă din tine, „până la măduvă”? 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

American Buffalo, regia Eygen Gyemant 

 

Perioada: 01 Februarie 2020 - 02 Februarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: American Buffalo, regia Eygen Gyemant 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Cupa de Schi şi Snowboard a ULBS 

 

Perioada: 15 Februarie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 
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Tipul participării: Locală 

Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment sportiv 

Persoană de contact: Olimpiu Savu, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale mediului, 
Fizică, Educație fizică și sport, olimpiu.savu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

MAL/PRAXIS, un spectacol de Bogdan Georgescu 

 

Perioada: 19 Februarie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Sauvage – salon-coafor-masaj dintr-un oraș de provincie, România 2017. Șapte perspective, șapte 
scene, șapte performeri. Fiecare performer preia toate cele șapte roluri/perspective. Discuțiile alunecă de la 
cum arată chiloții care nu lasă urmă prin rochie, la ce înseamnă o relație deschisă sau mărimea ideală pentru 
penis, în timp ce, în altă parte, are loc un eveniment care le va modifica viața pentru totdeauna. O comunitate 
aflată sub presiunea fricii, cauzată de raporturi de putere, corupție și presupuse forțe supranaturale, devine 
incapabilă de acțiune. Malpraxis-ul este colectiv și consecințele sunt, evident, catastrofale. MAL/PRAXIS este 
proiect de Artă Activă dezvoltat împreună cu studenți masteranzi și profesori de arta actorului din cadrul 
Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu în co-producție cu Teatrul Național 
Radu Stanca Sibiu. MAL/PRAXIS este ultima parte a trilogiei Câtdedepartesuntemdepeșteriledincareamieșit?, 
după ANTISOCIAL și #minor. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Ziua Bolilor Rare 2020 

 

Perioada: 28 Februarie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: ULBS, Spitalul European MedLife - Polisano, Asociatia D.A.R. 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Conferinta se adresează în primul rând publicului larg, dar în acelaşi timp are în vedere 
conştientizarea factorilor decizionali, autorităţilor publice, reprezentanţilor din domeniul industriei 
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farmaceutice, cercetătorilor, profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi oricărei persoane care manifestă un real 
interes în bolile rare. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: MARCHIAN SANDA Prof. Univ. Dr. Departament II Clinic Medical Facultatea de Medicina 
sanda.marchian@ulbsibiu.ro ATASIE DITER Sef lucrari dr. Departament II Clinic Medical Facultatea de Medicina 
atasie .diter@ulbsibiu.ro POPESCU ADRIANA Asist. Univ. Dr. Departament II Clinic Medical Facultatea de 
Medicina adriana.popescu@ulbsibiu.ro DUMITRASCU DIANA Biolog. Laborant .Departament II Clinic Medical 
Facultatea de Medicina diana.dumitrascu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Perfect compus, un spectacol de Alexandra Badea 

 

Perioada: 01 Martie 2020 - 30 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Radu a plecat de câțiva ani în State, la studii. Vera locuiește în România, lucrează la o firmă străină. 
Radu și Vera sunt veri îndepărtați care se reîntâlnesc după mulți ani într-un context familial complicat. O 
moștenire divizează familia. Încercând să găsească o soluție la această problemă, ei descoperă fragmente ale 
unui trecut tulburător. De la o generație la alta, s-au transmis niște secrete care alimentează aceleași tipuri de 
comportament, aceeași imposibilitate de a iubi și de a fi iubit. Din trecut, apar, în prezent, personaje cheie ale 
istoriei lor familiale: Ana, bunica Verei, în adolescența sa, a fost martora unei tragedii care a marcat-o pentru 
totdeauna, o tragedie care depășește cadrul intim și care a implicat familia sa și multe alte familii din Iași. Ana a 
fost martora unei perioade a istoriei României care nu s-a spus, care s-a ascuns. Radu și Vera încearcă să 
înțeleagă ce s-a întâmplat atunci, acest fragment de istorie îi tulbură și, în același timp, îi împinge să înțeleagă 
ce se întâmplă cu ei, care sunt părțile lor de slăbiciune și neasumare, care este posibilitatea lor de a schimba 
ceva în propria viață, dar și în locul în care trăiesc. Matei, bunicul lui Radu și fratele Anei, este cel care a traversat 
timpul, fiind de o parte și de cealaltă a baricadei, câteodată colaborator cu torționarii, altă dată victimă a unui 
sistem nedrept. Radu a trăit cu o imagine a bunicului lui, iar aceasta începe să se degradeze. O întrebare îi revine 
obsesiv: Cum ne putem reconstrui după ce am aflat adevărul despre cei cu care am crescut? Ce se întâmplă când 
aflăm că eroii copilăriei noastre nu au fost întotdeauna la înălțime? Trădarea se moștenește de la o generație la 
alta? Eva, mama lui Radu, crescută de Ana pentru a-și ascunde trecutul, este reprezentanta unei alte părți a 
istoriei României, în care, pentru a supraviețui, trebuia să înveți să minți, să torni, să colaborezi. Ca și Ana, Eva a 
rezistat, dar a pierdut tot. Eva îi vorbește lui Radu din afara timpului, îi spune tot ce nu a reușit să îi transmită 
cât au fost împreună. Eva repară trecutul, spunând adevărul. Scormonind în arhivele familiei și documentându-
se pe internet despre trecut, Radu și Vera traversează un parcurs inițiatic, prind curajul de a se privi în față, de 
a accepta cine sunt și de a-și duce până la capăt dorințele lor cele mai profunde. Mult timp, pentru a se proteja, 
au ales să fugă de probleme, să se ascundă sau să se resemneze, acum aleg să acționeze, să schimbe ceva și să 
lupte pentru ideile lor. Perfect compus este un text despre urmele pe care le lasă istoria în noi, despre ura și 
lașitatea anilor ‘40, despre teroarea anilor ‘50, despre frica anilor de după, despre colaboratori și, mai ales, 
despre cei care au rezistat. Despre cum o familie traversează aceste perioade, despre cum contextul politic 
distruge iubirea, despre cum într-o familie se sacrifică întotdeauna fetele pentru a proteja viitorul băieților, 
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despre cum generații de-a rândul își transmit aceleași scheme de gândire, și mai ales, despre cum generația de 
azi are curajul și forța de a se uita în urmă și a face curat. Alexandra Badea 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

S-a întmplat într-o joi, regia Eugen Gyemant 

 

Perioada: 01 Martie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: S-a întâmplat într-o zi de joi” este întâlnirea întâmplătoare a 8 oameni cărora li s-a schimbat viața în 
aceeași zi ciudată. Un spectacol despre coincidențe bizare și despre cotloanele întunecate ale minții umane, 
despre singurătate, imaginație și universurile care se ascund în oamenii din jurul nostru. Nu știm ce monștri 
nebănuiți și ce frumusețe de nedescris își duc existența discretă în oamenii lângă care se întâmplă să călătorim 
în tramvai. Cine știe ce călătorie psihedelică ar putea deveni dacă am reuși să intrăm în mintea lor sau dacă într-
o zi ciudată de joi s-ar hotărî să se deschidă și să spună ce au pe suflet? 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

Tom și Jerry, regia Florin Piersic Jr. 

 

Perioada: 02 Martie 2020 - 20 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Tom și Jerry, regia Florin Piersic Jr. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 
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Girls for STEM @ ULBS 

 

Perioada: 04 Martie 2020 

Organizator: Rectorat 

Parteneri: Asociația Elles Bougent 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Scopul acestui eveniment este să promoveze știința și inovarea în rândul elevilor și studenților din 
Sibiu, precum și rolul femeilor în profesii din domenii STEM. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: dep.cercetare@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ZILELE DERMATOLOGIEI LA SIBIU 

 

Perioada: 05 Martie 2020 - 07 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: ULBS, SRD 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Temele Conferintei Zilele Dermatologiei la Sibiu, a 3-a editie vizeaza atat medicii dermatologi prin 
teme specifice, de specialitate cat si interrconexiunile patologiei dermatologice cu alte specialitati medicale si 
chirurgicale. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Rotaru Maria, Departament Clinic Medical, Facultatea de Medicina Sibiu, 
mrotaru07@gmail.com Iancu Gabriela, Departament Clinic Medical, Facultatea de Medicina Sibiu, 
mgabiancu@yahoo.com 

 

 

 
 

Preuniversitar și Universitar. Provocări la Dialog, Ediția a III-a 

 

Perioada: 07 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

https://girlsonthemoveweek.ellesbougent.com/en/actions/romania/
https://girlsonthemoveweek.ellesbougent.com/en/actions/romania/
https://confdermasibiu.ro/
https://confdermasibiu.ro/
https://conferences.ulbsibiu.ro/prodia/
https://conferences.ulbsibiu.ro/prodia/


Tipul participării: Naţională 

Descriere: Conferința se adresează inspectorilor de specialitate, profesorilor din învățământul liceal, 
profesorilor din învățământul primar și preșcolar, consilierilor școlari și își propune să pună bazele unui dialog 
solid între mediul preuniversitar și cel universitar în spiritul interesului reciproc, pentru o mai bună înțelegere a 
realităților învățământului românesc. De asemenea, unul din obiectivele conferinței este acela de creștere a 
gradului de adaptare a pregătirii universitare a studenților la exigențele și provocările mediului preuniversitar și 
ale pieței muncii după absolvire. Ne dorim foarte mult ca această întâlnire să contribuie, prin reflecțiile critice, 
la adaptarea curriculei universitare la nevoile viitoarelor cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Sassu Raluca, raluca.sassu@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Selecţie planuri de afaceri şi idei antreprenoriale pentru a participa a selecta echipele care vor participa la 
concursul Antreprenoring 2.0 de la Oradea. 

Perioada: 09 Martie 2020 - 10 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Se intenţionează colectarea unor idei de afaceri cu potenţial de implementare ale căror planuri de 
afaceri să fie prezentate în final, pentru a realiza o selecţie a celor ce vor reprezenta Facultatea de Inginerie şi 
domeniul de Inginerie şi Management la concursul naţional de la Oradea (Stâna de Vale), afaceri ce urmeză să 
fie evaluate pentru a fi finanţate. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Dan Miricescu, Departamentul de Inginerie Industrială şi Management 

 

 

 
 

RUR, regia Vlad Cristache 

 

Perioada: 19 Martie 2020 - 20 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: „R.U.R. e un spectacol de teatru science-fiction, o privire către un viitor distopic în care obsesia 
noastră pentru progres tehnologic ne duce spre ruină. E primul text care a avansat ideea că societatea va reuși 
să creeze inteligență artificială, replici mecanizate ale oamenilor care vor lucra în locul nostru. O societate cu 
stăpâni și sclavi, în care omul se joacă de-a Dumnezeu și creează utilaje cu suflet. Am încercat să generăm pe 

https://www.tnrs.ro/
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scenă o lume a viitorului aflată în pragul apocalipsei, o lume care vorbește despre noi azi, despre o societate 
sterilă, lipsită de afect, de compasiune, obsedată de rezultate, de cifre și aproape deloc de spirit. O societate 
populată de oameni-roboți și de roboți-oameni, în care treptat-treptat îți pierzi identitatea. Spectacolul e gândit 
ca o instalație-concert, având ca soundtrack muzica trupei Kraftwerk, părinții muzicii electronice. E un show 
ludic, un colaj postmodern din toate clișeele stilistice din filmele și cărțile SF care mi-au excitat imaginația în 
copilărie. Însă, prin toată această compilație de excentricități întunecate și entertaining, R.U.R. încearcă să 
răspundă la o întrebare filozofică esențială... Ce te face să fii om?” Vlad Cristache 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ "STATUTUL PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE" 

 

Perioada: 20 Martie 2020 - 21 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Drept 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Adoptarea Codului administrativ, prin care într-o proporție semnificativă se reglementează statutul 
personalului din sectorul public, a constituit un eveniment legislativ care nu a rămas fără ecou în administrația 
publică. Iar problematica ridicată de punerea sa în aplicare necesită o abordare fundamentată științific și 
coordonată pentru a se evita sincopele și erorile de aplicare și interpretare. Acestea afectează nu doar cariera 
personalului din sectorul public, ci întreaga activitate administrativă întrucât de legalitatea raporturilor de 
serviciu și a raporturilor de muncă din acest sector depinde, în mare măsură, însăși legalitatea activității 
administrației publice. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Ana Mocanu-Suciu Facultatea de Drept , Departamentul Drept Public 
ana.suciu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Abordarea stomatologică a copilului instituționalizat 

 

Perioada: 23 Martie 2020 - 27 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Fundația Hearth of Hope (SUA) 

Tipul participării: Internaţională 

http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Conferin%C8%9Ba
http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Conferin%C8%9Ba
https://www.heartofhope.org/
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Descriere: Abordarea stomatologică a copilului instituţionalizat: seminarii și lucrări practice, schimb de bune 
practici și protocoale terapeutice cu specialişti din SUA. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Gabriela Boța, Medicină/ gabriela.bota@ulbsibiu.ro; Laura Ștef, laura.stef@ulbsibiu.ro; 

 

 

 
 

Public Speaking Competition 

 

Perioada: 23 Martie 2020 - 03 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Unviersitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul participării: Locală 

Descriere: dezbatere si concurs: arta discursului public 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Eva-Nicoleta Burdusel Departamentul de Studii Anglo-Americane si 
Germanistice Facultatea de Litere si Arte email 

 

 

 
 

"Excelenta si calitate in educatie" Sesiunea de comunicari stiintifice a profesorilor de limba si literatura din 
invatamantul preuniversitar - editia IV 

 

Perioada: 23 Martie 2020 - 03 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: "Excelenta si cSesiunea de comunicari stiintifice a profesorilor de limba si literatura din invatamantul 
preuniversitar 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Eva-Nicoleta Burdusel Departamentul de Studii Anglo-Americane si 
Germanistice Facultatea de Litere si Arte email 
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Fulbright Specialist: Merritt Moseley 

 

Perioada: 23 Martie 2020 - 05 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Comisia Fulbright SUA 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Eveniment finantat de Comisia Fulbright, SUA. Prelegeri si seminare adresate studentilor si 
membrilor Departamentului de Studii Anglo-Americane si Germanistice 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Conf.dr. Ana-Karina Schneider 

 

 

 

Preselecţie Concurs Naţional de Management şi Marketing "Moise Ţuţurea" desfăşurat sub egida Consorţiului 
de Inginerie Economică din România 

Perioada: 23 Martie 2020 - 08 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Pentru stabilirea echipei finale care va participa la faza naţională a Concursului de Management şi 
Marketing "Moise Ţuţurea" desfăşurat sub egida CIER se va organiza un concurs de preselecţie cu prezentarea 
lucrarilor în faţa unui juriu constituit din cadre didactice de la Departamentul de Inginerie industrială şi 
Management. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Dan Miricescu, Departament IIM, Facultatea de Inginerie, dan.miricescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Deșteptarea primăverii, regia Eugen Gyemant 

 

Perioada: 28 Martie 2020 - 29 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Deșteptarea primăverii, regia Eugen Gyemant 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

https://www.ulbsibiu.ro/
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Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 

ANULAT_Abilități tehnice în stratificarea ceramicii 

Perioada: 31 Martie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Organizatia Tehnicienilor Dentari Sibiu 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Workshop de stratificare a ceramicii, urmat de concurs studenți tehnica dentara. 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Mona Ionas 

 

 

 
 

Pisica verde, de Elise Wilk, regia Eugen Gyemant 

 

Perioada: 01 Aprilie 2020 - 30 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Pisica verde, de Elise Wilk este o poveste despre întunericul din noi, care se dezvăluie cu tandrețe și 
inocență prin vocea a șase adolescenți. Misterul unei lumi ce amintește de orășelul Twin Peaks este adus treptat 
la lumină, prin energia unui spectacol construit sub forma unui concert rock. Fragilitatea, vulnerabilitatea acestei 
vârste își caută exprimarea și cere să fie auzită, prin istoria unei crime care ne amintește ce se poate pierde cu 
adevărat atunci când ignorăm existența unei vieți ascunse a adolescenților. Distribuția: Elena Băloi, Cezara 
Crețu, Eduard Hirizoiu, Alis Pelle, Francesca Pop, Alexandru Popa, Andreea Preda, Darius Prodan, Alin Turcu, 
Oana Vlad 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

ANULAT_FameLab - faza locală 

 

Perioada: 01 Aprilie 2020 - 30 Aprilie 2020 

https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/
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Organizator: Rectorat 

Parteneri: British Council 

Tipul participării: Locală 

Descriere: FameLab este una dintre cele mai mari competiţii de comunicare a ştiinţei din lume. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: dep.cercetare@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Excursie de studii la Roșia Montană 

 

Perioada: 03 Aprilie 2020 - 04 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: - 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Excursie de studii de 2 zile pe traseul Sibiu - Sebeș – Deva – Brad – Țebea - Roșia Montană - Alba Iulia 
– Sibiu. Se vor vizita Star Trasmission Sebeș, Râpa Roșie, cetatea Deva, Muzeul Aurului Brad, Complexul de 
Monumente de la Țebea, Muzeul Mineritului și Galerile Romane de la Roșia Montană, cetatea Alba Iulia. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf.dr.ing. Cristian Deac, Departamentul de Inginerie Industrială și Management, 
cristian.deac@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Familii, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

 

Perioada: 04 Aprilie 2020 - 16 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Spectacolul măsoară noțiunea de familie prin diverse probleme care, deși par comune, au conotații 
existențiale pentru om și societate. Doi frați vitregi sunt nevoiți să conviețuiască împotriva voinței lor, o tânără 
mamă se confruntă cu alcoolismul soțului ei, un frate și-o soră se reîntâlnesc cu ocazia decesului mamei lor, un 
cuplu tânăr trece prin momente de criză. Spectacolul chestionează conceptul de familie integrat în actualitatea 
secolului XXI. Urmărind evoluția acestor familii distincte, se pun sub lupă probleme actuale de interes social 
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general, precum homosexualitatea, adopția, abuzul fizic și psihic, lipsa de comunicare etc. „Familii” este 
testimoniul celei mai strânse și sacre legături între oameni. Și totuși, ce reprezintă o familie în ziua de azi? 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

Zilele Medicale Sibiene 

 

Perioada: 08 Aprilie 2020 - 10 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu Spitalul 
Clinic de Pediatrie Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul European Polisano Colegiul Medicilor Filiala 
Sibiu Colegiul Farmaciştilor Filiala Sibiu OAMGMAMR Filiala Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Teme medicale de actualitate, cazuri şi studii clinice, patologia copilului şi a vârstnicului, teme de 
cercetare, prezentări de produse și aparatură medicală, intervenții chirurgicale sau explorări medicale transmise 
în direct 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Facultatea de Medicină, Departamentul Clinic Medical Călin Cipăian 
calin.cipaian@ulbsibiu.ro sau ccipaian@gmail.com Doina Giurgiu giurgiudoina@gmail.com 

 

 

 
 

ANULAT_Deseurile pot fi si arta, Editia a IX a 

 

Perioada: 10 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: ISJ Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concurs national pe teme de recilarea deseurilor, cu participarea elevilor din preuniversitar si 
studentilor 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Moise Cristina, saipa, cristinamoise1@yahoo.com 
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A 6-a Conferința Națională de Informatică „Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design” – PCID 

 

Perioada: 11 Aprilie 2020 - 12 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Scopul conferinţei este de a reuni elevi din toate liceele din ţară pentru a prezenta aplicații originale 
realizate în orice domeniu al informaticii cu cerința obligatorie ca rezultatul cercetării să se concretizeze într-o 
aplicație practică. Lucrările vor fi recenzate de cel puțin doi recenzori independenți într-un proces de blind 
review. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Dana Simian, Centrul de Cercetare ITI, Departamentul de Matematică și Informatică, 
dana.simian@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

100 de minute de libertate, regia Bogdan Sărătean 

 

Perioada: 20 Aprilie 2020 - 30 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: „Acest spectacol, singura coproducție teatrală realizată în cinstea Centenarului, aduce împreună 
artiști de pe ambele maluri ale Prutului, cu ajutorul instituțiilor importante din România și Republica Moldova. 
„100 de minute de libertate” este pentru noi toți o mare sărbătoare. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care 
au pus umărul pentru ca acest eveniment să se întâmple, pentru că se gândesc la viitorul acestei nații. E 
important să gândim pentru viitorul țărilor noastre, pentru viitorul Europei, pentru viitorul a tot ceea ce 
înseamnă sănătatea frumosului de mâine.” Constantin Chiriac, Director General TNRS, Președinte FITS 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 

7th International Seminar on Migrations, Agriculture and Food Sustainability: The challenges to manage 
migration for agricultural work 

Perioada: 23 Aprilie 2020 - 24 Aprilie 2020 

https://conferences.ulbsibiu.ro/conf.pcid
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Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Academia Română - Institutul de Cercetare a Calității Vieții 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: The 7th edition of the International Seminar on Migrations, Agriculture and Food Sustainability 
continues the tradition of reflexive thinking of the previous meetings, proposing this time as main topic the 
complex relationships between agricultural production and migration and the efforts to manage migration and 
its consequences. We specifically invite papers discussing attempts to manage migration to agricultural enclaves 
through different schemes of recruiting in origin countries (e.g. Spanish micro-guest worker programmes; 
German system of recruitment) and their consequences at different levels (individual migrants, employers, 
origin communities etc.). 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Alin Croitoru, Email: alin.croitoru@ulbsibiu.ro; Departamentul de Asistenta 
Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie 

 

 

 
 

ANULAT_Lucrarea de licenţă: realizare, redactare şi susţinere 

 

Perioada: 24 Aprilie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Workshop-ul este dedicat clarificării problemelor legate de pregătirea şi susţinerea lucrărilor de 
licenţă. Se adresează studenţilor din anii III şi IV de la toate specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Purcar Carmen, Departamentul IIM, carmen.purcar@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Povestea prințesei deochiate regia Silviu Purcărete 

 

Perioada: 30 Aprilie 2020 - 25 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

https://www.facebook.com/events/3035796033099084/
https://www.facebook.com/events/3035796033099084/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/


Descriere: Spectacolul „Povestea prințesei deocheate” are la bază un scenariu original, semnat de Silviu 
Purcărete, care pornește de la piesa kabuki a lui Tsuruya Namboku al IV-lea. Kabuki este unul dintre cele mai 
importante stiluri de teatru japonez, caracterizat prin rafinament vizual și o codificare complexă. Teatrul kabuki 
își are originile în scenele senzuale și comice interpretate de către preoteasa Okuni și trupa ei de actrițe. Okuni 
a adaptat stilul de spectacol ritualic practicat în temple, la scenarii cu subiecte laice, de cele mai multe ori 
deocheate. Succesul pieselor se datora, în principal, scenelor erotice, ceea ce adesea ducea la încăierări între 
spectatori pe seama actrițelor, care practicau și prostituția. Din această cauză, femeilor li s-a interzis să mai joace 
în spectacolele kabuki, fiind înlocuite de bărbați tineri. Douăzeci de ani mai târziu, aceștia au fost, de asemenea, 
excluși, în momentul în care s-a descoperit că și tinerii actori făceau același lucru. Drept urmare, toate rolurile 
din spectacolele kabuki au fost jucate de către bărbați maturi. Inspirat de această tradiție teatrală, Silviu 
Purcărete își propune să facă un spectacol european, folosind textul, regulile și spațiul kabuki, reinterpretate 
într-o manieră personală. Povestea prințesei Sakura (floare de cireș) a suferit, de-a lungul timpului, mai multe 
transformări, pornind de la varianta originală care datează din anul 1817, până la cea mai cunoscută dintre 
variante, din 1967, de la Teatrul Național din Tokyo. Tsuruya Namboku al IV-lea a scris în ultimii 25 de ani din 
viață peste 100 de piese de teatru, iar una dintre cele mai importante este cea care spune povestea prințesei 
Sakura. Autorul era faimos pentru readucerea în atenția publicului a pieselor kabuki cunoscute din secolul al 
XVII-lea și pentru inovare în tradiția kabuki. Prințesa Sakura este eroina a numeroase piese kabuki și bunraku, 
dar Namboku este cel dintâi care o aduce în prim-plan. Povestea debutează în momentul în care Seigen, starețul 
unui templu, se îndrăgostește de tânărul său discipol, Shiragiku. Fiind condamnați la o viață de iubire imposibilă, 
preotul și ucenicul său hotărăsc să se sinucidă. Tânărul moare, preotul supraviețuiește. Șaptesprezece ani mai 
târziu, când Prințesa Sakura vine la templu pentru a se călugări, Seigen recunoaște în ea reîncarnarea feminină 
a lui Shiragiku și se îndrăgostește din nou. „Povestea prințesei deocheate” abundă în istorii de dragoste obsesivă, 
crime, reîncarnări și răzbunare. Spectacolul preia aceste teme și construiește, cu umor si auto-ironie, un 
comentariu efervescent al dialogului dintre cultura europeană și cea japoneză. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Burzuluiții, regia Dan Glasu 

 

Perioada: 01 Mai 2020 - 30 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Burzuluiţii este un spectacol bazat pe o selecție de texte din dramaturgia și literatura contemporană 
ce înfăţişează caractere şi situaţii comice, ce pot fi adaptate și adecvate unei plimbări de agrement cu tramvaiul 
care parcurge distanţa Sibiu-Răşinari şi retur. Spectacolul se desfăşoară în cele două compartimente ale 
tramvaiului, spațiu în care studenţii-actori vor anima atmosfera cu bucurie şi entuziasm prin intermediul 
personajelor plastic interpretate. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

https://www.tnrs.ro/
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ANULAT_FameLab - faza națională 

 

Perioada: 03 Mai 2020 - 31 Mai 2020 

Organizator: Rectorat 

Parteneri: British Council 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: FameLab este una dintre cele mai mari competiţii de comunicare a ştiinţei din lume. Cei mai buni 
tineri comunicatori de știință din țară, studenți sau cercetători în medicină, biologie,chimie, fizică, tehnologie 
sau inginerie, vor concura în FameLab Romania Grand Final pentru șansa de a reprezenta România în competiția 
internațională FameLab organizată în cadrul The Times Cheltenham Science Festival din Marea Britanie. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: dep.cercetare@ulbsibiu.ro 

 

 

 

ANULAT_România interbelică: modernizare politico-instituțională și discurs național 

Perioada: 04 Mai 2020 - 05 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Colegiul Noua Europă, Universitatea din Viena 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Colocviul este dedicat modernizării României în perioada interbelică din perspectiva unificării 
statului, a integrării provinciilor unite cu România, a statalității, administrației și a sistemului și politic. 
Organizatorii își propun să încurajeze discuțiile și perspectivele critice, viziunile comparatiste, narațiunile cu 
privire la modernizarea politico-instituțională din România interbelică. Discursul național referitor la România 
Mare, respectiv perspectivele recente ale istoriografiei legate de receptarea anilor interbelici, cu toate clișeele 
sau prejudecățile care persistă, vor reprezenta, de asemenea, subiecte de discuție. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Sorin Radu, DIPTP, sorin.radu@ulbsibiu.ro 

 

 

 

DocExpert 2020 

Perioada: 04 Mai 2020 - 08 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Economice 

Parteneri: Clubul Studenților Economiști (CSE) 

https://www.britishcouncil.ro/famelab
https://www.britishcouncil.ro/famelab


Tipul participării: Locală 

Descriere: DocExpert are ca scop completarea cunoștințelor și formarea de noi deprinderi practice în domeniul 
financiar-contabil prin dezvoltarea unor abilități practice de completare a documentelor financiar-contabile, pe 
suport hârtie și on-line, utilizând o platformă special concepută în acest sens. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Ramona Orastean, Facultatea de Științe Economice, ramona.orastean@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Dialoguri literare romano-britanice 

 

Perioada: 04 Mai 2020 - 10 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Societatea Academica Anglofona din Romania 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Vizita profesorului britanic Peter Barry va consta in sustinerea unei prelegeri si a unor seminare si 
ateliere pe tema literaturii britanice contemporane 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Conf.dr. Ana-Karina Schneider 

 

 

 
 

Finala Campionatului Național Universitar de Judo 

 

Perioada: 04 Mai 2020 - 30 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Federația Sportului Școlar Universitar; Ferația Română de Judo 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment sportiv 

Persoană de contact: Raul Todor, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale mediului, 
Fizică, Educație fizică și sport, raul.todor@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/


Cupa U.L.B.S. la volei – mixt 

 

Perioada: 04 Mai 2020 - 30 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment sportiv 

Persoană de contact: Marcel Pomohaci, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale 
mediului, Fizică, Educație fizică și sport, puiu.pomohaci@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Crosul Olimpic 

 

Perioada: 04 Mai 2020 - 30 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Direcția Județeană de Sport; Federația Română de Atletism; Academia Olimpică Română 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment sportiv 

Persoană de contact: Delia Bădescu, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale mediului, 
Fizică, Educație fizică și sport, delia.badescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Spectacol Oidip, de Sofocle. Regia: Silviu Purcărete 

 

Perioada: 05 Mai 2020 - 10 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Producţia Teatrului Naţional din Sibiu este o adaptare după ”Oidip la Colonos” şi ”Oidip Rege” de 
Sofocle şi surprinde prin forţa viziunii aproape cinematografice a montării regizorului Silviu Purcărete, care 
îmbină realul cu imaginarul, dezvoltând o poetică a detaliilor sfâşietoare. Este o pictură a spaimelor, a 

https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/


presentimentelor și a nefericirii, în spiritul marilor maeştri, o tălmăcire actuală a unui destin de legendă. „Oidip” 
este o întoarcere, cum spune regizorul Silviu Purcărete, la mai vechile sale preocupări pentru tragic.”Oidip este 
unul dintre cele mai frumoase texte ale literaturii dramatice. Aşa cum s-a mai remarcat, m-am întors după mulţi 
ani la tragedia greacă, prilej de a-mi exercita din nou pofta de a crea aceleaşi imagini cu care nu mai lucrasem 
de mult“, a declarat Silviu Purcărete în timpul repetiţiilor de la Sibiu. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

spectacolul Love stories, regia Marius Gîlea 

 

Perioada: 05 Mai 2020 - 20 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Având la bază piesa Reunificarea celor două Corei de Joël Pommerat, Love Stories cuprinde 
paisprezece povești scurte ce prezintă într-o notă tragi-comică situații de viață, având ca temă dominantă 
iubirea sau absența ei, cu inventarul aferent de stări și emoții, de conflicte interioare și exterioare. Actorii dau 
naștere unor personaje complexe, imprevizibile, evoluând adesea spre burlesc. Prin umorul său negru, 
spectacolul binedispune și îndeamnă totodată la o analiză atentă a raporturilor în interiorul cuplului. Regia: 
Marius Gîlea, Diana Fufezan și Adrian Neacșu Distribuția: Elena Băloi, Cezara Crețu, Eduard Hirizoiu, Alis Pelle, 
Francesca Pop, Alexandru Popa, Andreea Preda, Darius Prodan, Oana Vlad 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

ANULAT_Tineri cercetatori filologi 

 

Perioada: 05 Mai 2020 - 29 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Tineri cercetatori filologi 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Prof.univ.dr.habil. Andrei Terian Prof.univ.dr. Maria Sass Conf.univ.dr.habil. Doris Sava 

https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://conferences.ulbsibiu.ro/interkslaaa/de/
https://conferences.ulbsibiu.ro/interkslaaa/de/


 

 

 
 

RoBotX 2020 

 

Perioada: 07 Mai 2020 - 08 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concursul National de Robotică RoBotX, organizat anual de Departamentul de Mașini și Echipamente 
industriale, Facultatea de Inginerie, reprezintă etapa națională de calificare a echipelor romanești participante 
la Concursul European de Robotică EUROBOT. 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Racz Sever-Gabriel , Departamentul Mașini și Echipamente Industriale, 
gabriel.racz@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Din secretele MS Office 

 

Perioada: 07 Mai 2020 - 08 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: Casa de Cultură a Studenților Sibiu 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Atelier de lucru destinat studenților și cadrelor didactice din cadrul ULBS care vor sa se initieze sau 
sa aprofundeze modul de lucru cu MS Office. Organizatorii doresc să vină cu soluții fiabile, ușor și rapid de 
implementat, în special, în întâmpinarea studenților din anii terminali dar nu numai lor. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Zerbes Mihai-Victor, IIM, mihai.zerbes@ulbsibiu.ro/ Popescu Liliana-Georgeta, IIM și 
CCSS, liliana.popescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

International Conference on Applied Informatics, „Imagination, Creativity, Design, Development” – ICDD 

 

Perioada: 07 Mai 2020 - 09 Mai 2020 

https://robotx.baiasu.ro/
https://robotx.baiasu.ro/
https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu
https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu
https://conferences.ulbsibiu.ro/icdd
https://conferences.ulbsibiu.ro/icdd


Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferința promovează cercetarea realizată de tinerii cercetători, cu precădere studenți de la 
nivelele de studiu licență și master dar și studenților la doctorat și altor cercetători în domeniul informaticii din 
universități, centre de cercetare și firme IT. Ea este dedicată prezentării de contribuții originale în toate 
domeniile informaticii, cu cerința obligatorie ca rezultatul cercetării să se concretizeze într-o aplicație practică. 
Lucrările vor fi recenzate de cel puțin doi recenzori independenți într-un proces de blind review. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Dana Simian, Centrul de Cercetare ITI, Departamentul de Matematică și Informatică, 
dana.simian@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Conferinta națională cu participare internațională - Implicații uro-ginecologice în tulburările de statică pelvină 

 

Perioada: 07 Mai 2020 - 09 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: În cadrul acestei conferințe vor fi puse in discuție probleme legate de tulburările de statică pelvină 
privite din pespectiva urologului, ginecologului, chirurgului generalist și a medicului de familie. Această întrunire 
reprezintă un bun prilej de a reactualiza cunoștințele legate de această patologie prin prezentarea de studii 
propii, dar si prin discutarea de studii internaționale de anvergură. Totodată în cadrul acestei adunări vor fi 
prezentate intervenții chirurgicale live și semi-live, cu explicarea tehnicilor chirurgicale folosite, a 
intrumentarului necesar, împreună cu complicațiile postoperatorii si a schemei de urmărire a pacientului in 
perioada postoperatorie, elemente utilile în dezvoltarea continuă a personalului care activează în specialitățile 
menționate mai sus. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Pirvut Mircea Valentin 

 

 

 
 

Conferința științifică a studenților economiști 2020 

 

Perioada: 14 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Economice 

Parteneri: NaN 

https://www.uro-g-sibiu2019.ro/
https://www.uro-g-sibiu2019.ro/
https://iecs.ro/iecs-student-section/
https://iecs.ro/iecs-student-section/


Tipul participării: Naţională 

Descriere: Această conferință își propune să asigure studenților participanți un cadru în care să-și prezinte 
preocupările științifice, un forum de dezbateri, dar și oportunitatea de a interacționa cu colegi și profesori din 
alte centre universitare. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Lia Baltador, Facultatea de Stiinte Economice, lia.baltador@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Colocviile Revistei Transilvania editia a XII-a 

 

Perioada: 14 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Colocviile Revistei Transilvania editia a XII-a 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Colocviile Revistei Transilvania editia a XII-a 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf.dr Rau Vancu Conf.dr. Dragos Varga 

 

 

 
 

ANULAT_Conferința națională studențească ”Provocări și oportunități privind valorificarea deșeurilor agro-
alimentare” 

 

Perioada: 14 Mai 2020 - 16 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Aflat la a treia ediție, simpozionul este organizat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și vizează dezvoltarea abilităților studenților în 
domeniul cercetării științifice, și a gândirii inovatoare în problematica deșeurilor agroalimentare. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: MIHAI OGNEAN, DEPARTAMENTUL SAIPA, mihai.ognean@ulbsibiu.ro 

 

 

https://www.revistatransilvania.ro/
https://www.revistatransilvania.ro/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/conferinta-nationala-studenteasca-provocari-si-oportunitati-privind-valorificarea-deseurilor-agro-alimentare/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/conferinta-nationala-studenteasca-provocari-si-oportunitati-privind-valorificarea-deseurilor-agro-alimentare/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/conferinta-nationala-studenteasca-provocari-si-oportunitati-privind-valorificarea-deseurilor-agro-alimentare/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/conferinta-nationala-studenteasca-provocari-si-oportunitati-privind-valorificarea-deseurilor-agro-alimentare/


 
 

ANULAT_Simpozionului național studențesc “Interferențe culturale în gastronomie” 

 

Perioada: 14 Mai 2020 - 16 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Aflat la a patra ediție, simpozionul este organizat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și vizează dezvoltarea abilităților studenților în 
domeniul gastronomic, evidențiează importanța păstrării culturii gastronomice locale, realizării de preparate 
culinare sustenbile, inovative, folosind tehnici moderne, precum și realizarea schimburilor de experiență între 
colectivele din țară pe această temă. 

Tipul manifestării: Simpozion 

Persoană de contact: Anca TUBURE, Dep. SAIPA, anca.tulbure@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Sesiunea de comunicări științifice studențești – ed. a III-a 

 

Perioada: 15 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Studii Romanice 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Sesiunea de comunicări științifice studențești – ed. a III-a 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Lector dr Alina Bako 

 

 

 
 

Personalitati ale culturii din Transilvania 

 

Perioada: 15 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Studii Romanice 

Tipul participării: Naţională 

https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/simpozionului-national-studentesc-interferente-culturale-in-gastronomie/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2018/03/13/simpozionului-national-studentesc-interferente-culturale-in-gastronomie/
https://litere.ulbsibiu.ro/
https://litere.ulbsibiu.ro/
https://litere.ulbsibiu.ro/
https://litere.ulbsibiu.ro/


Descriere: Personalitati ale culturii din Transilvania 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Conf.dr. Carmen Oprisor 

 

 

 
 

ANULAT_Simpozionul National "Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu", editia a XVIII-a 

 

Perioada: 15 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Revista Euphorion 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Simpozionul National "Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu", editia a XVIII-a 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Prof dr Dumitru Chioaru 

 

 

 
 

Studium oecologicum 

 

Perioada: 15 Mai 2020 - 16 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: ULBS, ASECO, ONG Ecotur 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Acest eveniment ştiinţific îşi propune crearea cadrului necesar pentru comunicarea rezultatelor 
cercetărilor studenților în domeniul Ecologiei și protecției mediului. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Angela Bănăduc, Departamentul de Științe ale mediului, Fizică, Educație fizică și sport, 
Facultatea de Stiinte, angela.banaduc@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

27th International Economic Conference of Sibiu (IECS 2020) 

 

Perioada: 15 Mai 2020 - 16 Mai 2020 

https://www.revista-euphorion.ro/
https://www.revista-euphorion.ro/
https://conferences.ulbsibiu.ro/studeco/
https://conferences.ulbsibiu.ro/studeco/
https://iecs.ro/
https://iecs.ro/


Organizator: Facultatea de Științe Economice 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Emerging Markets and Institutional Economics; Business and Case Studies on Romanian Economy; 
European Union Economy. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Ramona Orastean, Faculty of Economic Sciences, ramona.orastean@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Sesiunea anuală studențească de Comunicări științifice în Matematică, Ediţia XX 

 

Perioada: 15 Mai 2020 - 16 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: i. Sesiunea este dedicată împlinirii a 30 de ani de Învăţământ Universitar Matematic la Sibiu. 
ii.Prezentare lucrări științifice + concurs pentru elevi. iii. Participarea la acestă sesiune reprezintă o oportunitate 
pentru studenţi de a cunoaște mai bine munca de documentare şi de cercetare din domeniul matematicii şi în 
plus, de a cunoaşte preocupări ale colegilor lor în aceste direcţii. Sesiunea, are caracter naţional şi oferă 
participanţilor posibilitatea de a discuta şi prezenta cercetările lor în domeniul matematicii fundamentale şi 
aplicate. Detaliile sunt şi vor fi continuu actualizate pe site-ul https://sesiunematematica.webnode.ro/. 
Acceptarea lucrărilor se va face în funcţie de relevanţa pentru subiectele sesiunii. Prezentările vor fi evaluate de 
către o comisie de cadre didactice, în funcţie de claritatea prezentării, originalitatea şi corectitudinea soluţiilor 
propuse. Sesiunea va include prezentări de 15 minute. Studenţii vor fi ierarhizaţi în funcţie de calitatea lucrărilor 
şi vor primii diplome şi medalii. Rezumatele vor fi incluse într-un volum în variantă electronică cu ISSN-ul 
cunoscut de la volumul realizat în anul universitar precedent. Activitatea va contribui şi la promavarea 
specializărilor din cadrul ULBS, are şi secţiune pentru elevi. Workshop-ul inclus în programul sesiunii are titlul: 
Modelare matematică. Numărul estimat de studenți beneficiari direcți este: 100. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Mugur Acu, Amelia Bucur, Departamentul de Matematică și Informatică, 
acu_mugur@yahoo.com, amelia.bucur@ulbsibiu.ro 

 

 

 

ANULAT_Să cunoaștem Mecatronica și Robotica 

Perioada: 19 Mai 2020 - 22 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: SMC România 

https://sesiunematematica.webnode.ro/
https://sesiunematematica.webnode.ro/


Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concursul Național “Să cunoaștem Mecatronica și Robotica” este deschis tuturor studenților din 
învățământul superior tehnic din România, indiferent de forma de studii, precum şi elevilor din liceele de 
specialitate. Probele de concurs sunt: sisteme mecatronice, roboți mobili, realizări științifice studențești și 
sesiunea de comunicări științifice studențești. 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Racz Sever-Gabriel, Departamentul de Mașini și Echipamente Industriale, 
gabriel.racz@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_SUB SEMNUL LUI CLIO 

 

Perioada: 22 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Silviu I. Purece 

 

 

 
 

”Tendințe actuale în educaţie fizică și sport de performanță” 

 

Perioada: 28 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Management în educaţia fizică; Sport şi performanţă; Olimpism 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Sopa Sabin, Hulpuș Alexandru, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe 
ale mediului, Fizică, Educație fizică și sport, sabin.sopa@ulbsibiu.ro, alexandru.hulpus@ulbsibiu.ro 

 

 

https://socio-umane.ulbsibiu.ro/dep.istorie/
https://socio-umane.ulbsibiu.ro/dep.istorie/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/


 
 

ANULAT_Simpozionul Cercurilor Științifice Studențești SAIAPM-2020 

 

Perioada: 28 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: La sfârșitul anului universitar 2019-2020 se va organiza cea de-a 20-a ediție a Simpozionului Cercurilor 
Științifice Studențești la Facultatea SAIAPM. În cadrul acestei manifestări, studenții vor prezenta rezultatele 
cercetărilor realizate împreună cu cadrele didactice pe parcursul anului universitar. La Simpozion vor participa 
și studenți de la alte centre universitare din țară și din străinătate. 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: monica.mironescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Produsele zaharoase noi – imaginație și design 

 

Perioada: 28 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: La sfârșitul semestrului II din anul universitar 2019-2020 se va organiza cea de-a 20-a ediție a 
Simpozionului ”Produsele zaharoase noi – imaginație și design”. În cadrul Simpozionului, studenții vor prezenta 
rezultatele activității de inovare în domeniul proiectării, realizării și dezvoltării unui concept de marketing în 
domeniul produselor zaharoase/ dulciurilor realizate împreună cu cadrul didactic pe parcursul anului 
universitar. 

Tipul manifestării: Simpozion 

Persoană de contact: monica.mironescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_DEȘEUL CA RESURSĂ 

 

Perioada: 28 Mai 2020 - 29 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

https://saiapm.ulbsibiu.ro/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/
https://saiapm.ulbsibiu.ro/
https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu
https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu


Parteneri: Casa de Cultura a Studenților Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concurs de idei și machete funcționale de echipamente tehnice realizate din deșeuri adresat tinerilor 
(elevi de liceu, studenți, etc.) 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Zerbes Mihai-Victor, IIM, mihai.zerbes@ulbsibiu.ro/ Popescu Liliana-Georgeta, IIM și 
CCSS, liliana.popescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_ECO-Energy 

 

Perioada: 28 Mai 2020 - 29 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: Casa de Cultură a Studenților Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concurs de idei și machete funcționale de echipamente tehnice pentru dezvoltarea și implementarea 
unor surse ecologice complementare de energie electrică și/sau termică destinat Maker-space-ului din parcarea 
Facultății de Inginerie. Concursul este adresat tinerilor (elevi de liceu, studenți, etc.) 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Zerbes Mihai-Victor, IIM, mihai.zerbes@ulbsibiu.ro/ Popescu Liliana-Georgeta, IIM și 
CCSS, liliana.popescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Politics & Societies: Social Movements, Threats and Opportunities. 

 

Perioada: 29 Mai 2020 - 30 Mai 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferinta anuala a departamentului de relatii internationale, stiinte politice si studii de securitate. 
În acest an avem in vedere problematica schimbarilor sociale care provoaca o serie de mutatii la nivelul Europei 
dar si in lume. Se vor analiza aspectele privind urmariel evenimentelor di Orientul Mijlociu si impactul social, 
politic si al securitatii. Panelurile sunt urmatoarele: Migration and refugees, Local government, Risks and 
opportunities in the Middle East. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu
https://www.facebook.com/CasaStudentilorSibiu
https://conferences.ulbsibiu.ro/crissp/ocs/index.php/psc/index
https://conferences.ulbsibiu.ro/crissp/ocs/index.php/psc/index


Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dragoman Dragos 

 

 

 
 

ANULAT_Cupa ULBS la tenis de câmp 

 

Perioada: 01 Iunie 2020 - 31 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Clubul sportiv Aria 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Ioan Hășmășan, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale mediului, 
Fizică, Educație fizică și sport, ioan.hasmasan@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Conferinta Nationala a Elevilor- Ecofood, Editia a II a 

 

Perioada: 06 Iunie 2020 - 30 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: ISJ Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Evenimentul este dedicat elevilor de lla profilele alimentar si agricol, viitori studenti ai SAIAPM 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Moise George, saipa, george.moise@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Conferința Națională de Endoscopie Urologică a Aparatului Urinar Inferior 

 

Perioada: 10 Iunie 2020 - 12 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://www.saiapm.ro/
https://www.saiapm.ro/
https://www.endo-uro-sibiu2019.ro/
https://www.endo-uro-sibiu2019.ro/


Tipul participării: Naţională 

Descriere: În cadrul acestei conferințe vor fi puse in discuție probleme legate de abordul endocopic al patologiei 
specifice a aparatului urinar inferior. Această întrunire reprezintă un bun prilej de a reactualiza cunoștințele 
legate de această patologie prin prezentarea de studii proprii, dar si prin discutarea de studii internaționale de 
anvergură. In cadrul acestui curs participantii vor putea sa se familiarizeze cu aparatura si intrumentarul necesar 
efectuarii de interventii endocopice ale aparatului urinar inferior. De asemenea vor putea asista si participa 
propriu-zis la aceste intervenții chirurgicale. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Pirvut Mircea Valentin 

 

 

 
 

INTERNATIONAL PLATFORM OF DOCTORAL RESEARCH IN THE FIELDS OF PERFORMING ARTS AND CULTURAL 
MANAGEMENT 

 

Perioada: 10 Iunie 2020 - 15 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Platforma Internațională de Prezentare a Doctoratelor este un spațiu excelent pentru dialog și 
schimburi universitare între tineri cercetători, membrii comunităților academice și publicul larg, care se 
derulează în fiecare an, începând cu 2014, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. 
Departamentul de Artă Teatrală și școala de studii doctorale în domeniul artelor spectacolului și 
managementului cultural din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pun un accent puternic mai ales pe partea 
practică a cercetării științifice și a creației artistice. În ceea ce privește Platforma Internațională de Prezentare a 
Doctoratelor Excepționale în Artele Spectacolului și Management Cultural, avem în vedere evenimente precum 
one-man show-uri care fac parte dintr-un program de cercetare doctorală, spectacole regizate sau jucate de 
studenți doctoranzi, conferințe și prelegeri publice susținute de coordonatori de doctorate sau de doctoranzi. 
Obiectivul acestor acțiuni este prezentarea rezultatelor cercetării doctorale la nivel de excelență în fața 
comunității academice, a studenților, a cercetătorilor și a publicului larg: conferințe, spectacole, workshop-uri, 
expoziții de scenografie etc. Toate aceste evenimente vor face parte din edițiile viitoare ale Festivalului 
Internațional de Teatru de la Sibiu și se vor asocia credibilității, autorității artistice și vizibilității internaționale 
de care se bucură, după mai mult de douăzeci de ediții. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Ion M. Tomuș 

 

 

 
 

ANULAT_Actualități în patologia pediatrică și a adultului 

 

https://www.artsib.ro/
https://www.artsib.ro/
https://www.artsib.ro/
https://www.artsib.ro/
https://conferintapediatriesibiu.ro/
https://conferintapediatriesibiu.ro/


Perioada: 12 Iunie 2020 - 13 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Facultatea de Medicină, Sibiu, CHU AMIENS PICARDIE 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Întalnire interdisciplinară pentru medici, chimiști, biologi, farmaciști, fizicieni, cadre didactice, 
studenti si rezidenti 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Pro. Univ. GRIGORE NICOLAE - CHIRURGICAL, grigore.nicoleae@ulbsibiu.ro/ Șef. L. dr. 
chim. TOTAN MARIA - Preclinic, maria.totan@ulbsibiu.ro./ Șef L. dr. fiz. ANTONESCU ELISABETA - Preclinic, 
elisabeta.antonescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Antologia pieselor prezentate în secțiunea spectacole-lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru 
de la Sibiu 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Antologia pieselor prezentate în secțiunea spectacole-lectură din cadrul Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Colecția de cărți a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Colecția de cărți a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/


Persoană de contact: Lect.univ.dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Festivalul Universităților de Teatru și Management cultural 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Festivalul Universităților de Teatru și Management cultural 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

Secțiunea Lansări de carte din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Secțiunea Lansări de carte din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Secțiunea spectacole din Republica Moldova din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/


Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Secțiunea spectacole din Republica Moldova din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

Secțiunea spectacole din România in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Secțiunea spectacole din România in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

La comun, de Thomas Vinterberg 

 

Perioada: 12 Iunie 2020 - 21 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Spectacolul "La comun" aduce pe scenă secvențe din viaţa unei familii care decide să își împartă 
locuința cu alți locatari, astfel ajungând să își împărtășească întregul univers cu acești străini. Însă stabilitatea şi 
normalitatea căminului sunt deranjate atunci când Erik, proprietarul locuinţei şi capul familiei, se îndrăgostește 
de o studentă de-a sa, uitând de iubirea pentru Anna, care îi este soţie și luptându-se să îi explice fiicei sale că 
își dorește să își asume această relație extraconjugală prin a o aduce pe iubita lui să locuiască cu ei. Traiul la 
comun se dovedeşte a fi atât o binecuvântare cât și un blestem pentru personajele din spectacol, iar poveștile 
lor se suprapun și se împletesc într-un complex eclectic de întâmplări. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/


Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 
 

ANULAT_Concursul de scriitori nedebutați „Zona Nouă”, ediția a VI-a 

 

Perioada: 15 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Studii Romanice 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Concursul de scriitori nedebutați „Zona Nouă”, ediția a VI-a concurs de poezie 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Drd Vlad Pojoga 

 

 

 
 

Conferința Națională cu participare Internațională "Bienala Sibiu-Chisinau", ediția a 4-a 

 

Perioada: 17 Iunie 2020 - 19 Iunie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" Chisinau; Centrul de Cercetare 
in Telemedicina si Boli Neurologice la copii - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Evenimentul este organizat sub egida ULBS, respectiv Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
"Nicolae Testemitanu " Chișinău, Republica Moldova. Se adresează specialiștilor în patologia pediatrica, 
chirurgie pediatrica, neurologie pediatrica, medicina de familie. Lectorii sunt prestigioase cadre universitare din 
instituțiile organizatoare. O sesiune este dedicata tinerilor specialisti si doctoranzilor in domeniul Medicina. 
Tematica ediției este axată pe patologia reno-urinara la copil. Manifestarea științifică s-a bucurat de succes la 
fiecare din cele trei ediții anterioare. De asemenea, ULBS este reprezentată de către cadrele universitare din 
Facultatea de Medicină la editia-pereche "Bienala Chisinau-Sibiu", organizată la Chișinău. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: SL Dr. Luminita Dobrota, Departament Clinic Medical, Facultatea de Medicină, ULB Sibiu 

 

 

 
 

Manifest pentru dialog, regia Radu Nica 

https://www.zonanoua.com/concurs
https://www.zonanoua.com/concurs
https://www.pediconfbienala.ro/
https://www.pediconfbienala.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/


 

Perioada: 01 Iulie 2020 - 30 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Manifest pentru dialog, regia Radu Nica 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

ANULAT_Academia de Vara Tansilvania 

 

Perioada: 12 Iulie 2020 - 19 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Germanistica; Donauschwaebische Stiftung des Landes Baden Wuerttemberg din Stuttgart 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Academia de Vara Tansilvania 

Tipul manifestării: Școală de vară 

Persoană de contact: Prof.dr. Maria Sass 

 

 

 
 

Școala de vară a tinerilor reumatologi 

 

Perioada: 13 Iulie 2020 - 19 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Societatea Română de Reumatologie 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Instruire și schimb de experiență în specialitate a tinerilor reumatologi (medici rezidenți și specialiști) 

Tipul manifestării: Școală de vară 

Persoană de contact: Liana Chicea, Departament Clinic Medical, Facultatea de Medicină, 
liana.chicea@gmail.com 

 

https://conferences.ulbsibiu.ro/somsieben/index.htm
https://conferences.ulbsibiu.ro/somsieben/index.htm
https://srreumatologie.ro/
https://srreumatologie.ro/


 

 
 

Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate (ERMAS) 

 

Perioada: 29 Iulie 2020 - 31 Iulie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Economice 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferinta are ca obiective: medierea cooperării directe, sub diferite forme, dintre universitățile 
locale şi economiștii români recunoscuţi internațional, cu impact pozitiv pe termen lung asupra calității 
capitalului uman dezvoltat în cadrul universităților din România; colaborare pe termen lung la nivel academic 
(activităţi de predare/ cercetare /invitaţii periodice ale profesorilor si cercetarilor etc.) cu economiştii români 
din străinătate; reputaţie crescută a instituţiilor care contribuie la organizarea conferinței, atât la nivel naţional 
cât şi în străinătate (consecinţa acestei reputaţii crescute ar putea fi de exemplu invitarea la conferinţă, precum 
şi la posibile evenimente organizate in jurul conferinţei, a unor profesori străini recunoscuţi la nivel internaţional 
- cum ar fi laureaţi, sau potenţiali laureaţi, ai premiului Nobel în Economie – pe lângă economişti români de top) 
etc. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Tanasescu Cristina-Roxana, Director Centrul de Cercetari Economice al ULBS, 
cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro 

 

 

 

16th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications - GFTA 2020 

Perioada: 28 August 2020 - 31 August 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Universitatea „1 Decembrie 1918“ - Alba Iulia 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Simpozionul este concentrat pe Teoria Geometrică a Funcțiilor și aplicațiile acesteia. Scopul 
simpozionului este de a concentra cercetătorii de top ai domeniului pentru un schimb de realizări și proiecte, 
precum și a ajuta tinerii cercetători în domeniu să se mențină la zi cu privire la cercetările actuale. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Mugur Acu, Departamentul de Matematică și Informatică, mugur.acu@ulbsibiu.ro, Daniel 
Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918“- Alba Iulia“ dbreaz@uab.ro 

 

 

 
 

Z9 Culture (Zona Nouă a Culturii), ediția a III-a 

https://www.econacademia.net/conferinta.html
https://www.econacademia.net/conferinta.html
https://www.litere.ulbsibiu.ro/
https://www.litere.ulbsibiu.ro/


 

Perioada: 01 Septembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Studii Romanice 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Z9 Culture (Zona Nouă a Culturii), ediția a III-a 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Asist. drd. Ștefan Baghiu stefan.baghiu@ulbsibiu.ro Drd Vlad Pojoga 
vlad.pojoga@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

ANULAT_Atelier ştiinţific / concurs studenţesc / Proiectul național „Prix Goncourt/ Le choix roumainˮ (ediția 
a 8-a) 

 

Perioada: 01 Septembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Institutul Francez Bucuresti 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Atelier ştiinţific / concurs studenţesc / Proiectul național „Prix Goncourt/ Le choix roumainˮ (ediția a 
8-a) 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Conf .dr. Dumitra Baron, dumitra.baron@ulbsibiu.ro Lector dr Maria Otilia Oprea 
maria.oprea@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Un spectacol scris si regizat de Alexandra Badea (titlu neprecizat) 

 

Perioada: 01 Septembrie 2020 - 30 Septembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Un spectacol scris si regizat de Alexandra Badea (titlu neprecizat) 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

https://academie-goncourt.fr/?rubrique=1383584301
https://academie-goncourt.fr/?rubrique=1383584301
https://academie-goncourt.fr/?rubrique=1383584301
https://academie-goncourt.fr/?rubrique=1383584301
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/


Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Spectacol Dale carnavalului, de I. L. Caragiale. Regia: Silviu Purcărete 

 

Perioada: 01 Septembrie 2020 - 30 Septembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Spectacolul este o montare fidelă a textului scris de Ion Luca Caragiale, ce aduce pe scenă lumea 
carnavalului şi a bâlciului într-un vârtej de situaţii caraghioase, construite în jurul unor complicaţii amoroase. Un 
frizer dintr-o mahala bucureşteană de final de secol XIX, începe o idilă cu noua sa amantă, Didina. Acest fapt va 
stârni gelozia amantei sale „de suflet", Miţa, a violentului Pampon (amantul oficial al Didinei) şi va stoarce lacrimi 
din ochii celui care o întreţine oficial pe Miţa, Crăcănel. Într-un carusel de încurcături prezentate într-un ritm 
alert, situațiile devin complicate pe scenă și comice pentru spectatori. Universul fascinant susţinut de comicul 
de situaţie este construit prin jocul actorilor, personaje privite cu îngăduință sau chiar cu simpatie, ce înscenează 
situații de viață perfect verosimile, în care se pot regăsi atât actorii care le interpretează, cât și spectatorii care 
le urmăresc. Ca un factor inedit, muzica din spectacol este interpretată live de actorii teatrului reuniţi de această 
dată într-un ansamblu muzical: Ema Veţean (sax alto), Veronica Arizancu (sax alto), Codruţa Vasiu (acordeon), 
Emöke Boldizsar (flaut), Vlad Robaş (vioară), Claudiu Fălămaş (trompetă) şi Liviu Vlad (tobe). 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

Ulciorul sfărâmat, regia Dominic Friedel 

 

Perioada: 01 Septembrie 2020 - 12 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Într-un „sat mai mare sau un oraș mai mic” din România, vizita unui trimis de la Bruxelles tulbură 
existența locuitorilor, în special pe cea a angajaților judecătoriei care au de rezolvat un caz dificil, pe loc, chiar 
în fața reprezentantului ordinii de la Comisia Europeană. Tentativa de soluționare a acestui proces aparent 
irezolvabil, în care o femeie îl acuză pe unul dintre tineri că „a sfărâmat ulciorul fetei sale”, este completată de 
momente coregrafice și muzică folclorică live prin care regizorul Armin Petras, autorul adaptării și al conceptului 

https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/


de spectacol, creează o critică acidă a societății contemporane și a instituțiilor europene și, în același timp, aduce 
un elogiu frumuseții folclorului autohton care are un mesaj încă actual. Adaptarea lui Armin Petras a textului 
clasic scris de Heinrich von Kleist este o panoramă aproape cinică a raporturilor interumane și a relațiilor 
instituționale care stau sub semnul corupției, al viciului și al puterii. Spectacolul Ulciorul sfărâmat este, înainte 
de orice, un exercițiu de admirație adus valorilor artistice nemuritoare ale spațiului autohton care, deși 
confruntat cu procesul accelerat de globalizare specifică prezentului, încă își păstrează vie energia pură ce ne 
permite, așa cum afirmă Armin Petras însuși, să trăim simultan în trecut și în prezent. În ciuda numeroaselor 
probleme de justiție cu care Europa se confruntă, marea calitate a spațiului românesc rezidă în capacitatea de 
a-și conserva tradițiile, de a păstra intact „ulciorul” care adăpostește toate formele de manifestare artistică 
folclorică, prin intermediul cărora putem lupta împotriva flagelului dezrădăcinării sau chiar și împotriva 
compromisurilor justițiare ce riscă să ne condamne la o ciclicitate sterilă, sub imperiul unor conducători absurzi 
ce continuă să-și exercite nestingheriți puterea, chiar dacă activitatea lor abundă de acte de corupție. Oscilând 
între tragicomedie și musical autohton, spectacolul Ulciorul sfărâmat al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, 
care îi aduce pentru prima dată pe scenă, alături de actori, pe membrii Ansamblului Folcloric „Cindrelul – Junii 
Sibiului”, marchează atât o privire lucidă asupra comunității europene contemporane, cât și o declarație de 
dragoste aduse forței purificatoare a folclorului românesc. 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

ANULAT_Agri-Food Sciences, Processes and Technologies Jubilee conference with international participation 

 

Perioada: 12 Septembrie 2020 - 29 Septembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Ș.A.I.A.P.M 

Parteneri: ASIAR, AGIR, Gustos.Românesc, IGCAT, ISEKI-Food, SNC. 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Este o conferință jubiliară de 30 de ani de învățământ superior și cercetare în domeniul alimentar 
pentru Sibiu. Vor fi acceptate lucrări științifice care agregă domenii ale întregului lanțul alimentar. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Maria-Mihaela Antofie. ȘAIPA, mihaela.antofie@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Festivalul Internațional de Poezie Studențească „Zona Nouă”, ediția a V-a 

 

Perioada: 01 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: ULBS - Serviciul de Relatii Internationale 

https://saiapm.ulbsibiu.ro/AGRIFOOD30.html
https://saiapm.ulbsibiu.ro/AGRIFOOD30.html
https://www.festival.zonanoua.com/
https://www.festival.zonanoua.com/


Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Festivalul Internațional de Poezie Studențească „Zona Nouă”, ediția a V-a 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Asist. drd. Iulia-Elena Gîță iulia.gita@ulbsibiu.ro Drd Vlad Pojoga vlad.pojoga@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Festivalul Internațional de Poezie „Poets In Transylvania”, ediția a VII-a 

 

Perioada: 01 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Complexul Național Muzal Astra – Revista Transilvania 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Festivalul Internațional de Poezie „Poets In Transylvania”, ediția a VII-a 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Conf.dr. Radu Vancu Conf.dr. Dragos Varga 

 

 

 

Neoliticul si Eneoliticul din centrul Europei. Studii de caz / The Neolithic and the Eneolithic from Central Europe. 
Study cases 

Perioada: 01 Octombrie 2020 - 04 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Muzeul Național Brukenthal Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu Muzeul Național al Unirii din 
Alba Iulia Muzeul Bucovinei 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Simpozionul se adresează atât specialiștilor consacrați, din România și din străinătate, care 
cerecetează arheologic preistoria spațiului central european, cu aplecare asupra neoliticului și eneoliticului, dar 
și viitorilor cercetători (studenți, masteranzi și doctoranzi), manifestarea având o secțiune dedicată lor. 
Totodată, simpozionul va avea un caracter interdisciplinar, fiind așteptate și subiecte de etnoarheologie și 
etnoreligie. 

Tipul manifestării: Simpozion 

Persoană de contact: Tudorie Anamaria / Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă / 
anamaria.tudorie@ulbsibiu.ro 

 

 

 

https://www.revistatransilvania.ro/
https://www.revistatransilvania.ro/


Neoliticul și eneoliticul în Centrul Europei 

Perioada: 01 Octombrie 2020 - 04 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Muzeul Național Brukenthal 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Proiectul de simpozion international propune promovarea rezultatelor cercetării în domeniul 
arheologiei preistorice, în rândul unui public specializat compus de cercetători de pe trei continente, zece țări 
participante. 

Tipul manifestării: Simpozion 

Persoană de contact: Sabin Adrian Luca, Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Potestantă, 
sabinadrian.luca@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Sesiune de comunicări științifice în domeniile teatru, artele spectacolului și management cultural 

 

Perioada: 01 Octombrie 2020 - 06 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: TNRS, FITS, Bursa de Spectacole 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferința își propune să reunească la ULBS cercetători, doctoranzi și cadre didactice din domeniul 
Teatru și Artele spectacolului, cu ocazia DATFest 2020. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: prof. univ. dr. Ion M. Tomuș 

 

 

 
 

DATfest, festivalul școlii de teatru sibiene 

 

Perioada: 01 Octombrie 2020 - 06 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate 
în Domeniul Artelor Spectacolului 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: De 5 ani, absolvenții și studenții Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Facultății de Litere și 
Arte, se unesc pentru a crea maratonul teatral DATFest. Evenimentul oferă prilejul tinerilor actori și coregrafi de 
a se prezenta în fața publicului cu spectacolele realizate în anul universitar anterior, iar tinerilor teatrologi și 

http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Neprecizat%C4%83
http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Neprecizat%C4%83
https://www.facebook.com/artateatrala
https://www.facebook.com/artateatrala


manageri culturali de a-și pune în practică cunoștințele teoretice cu scopul de a-și îmbunătăți abilitățile practice 
de concepere și organizare a evenimentelor culturale în conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare 
culturală regională și națională. Astfel, se crează un mediu propice de comunicare și muncă în echipă,, într-un 
mod profesionist spre îndeplinirea unui scop comun, acela de a implica tinerii artiști în viața social-culturală a 
comunității locale, propunând evenimente culturale de calitate realizate în strânsă colaborare cu specialiști în 
artele spectacolului. Aflat la cea de-a V-a ediție, festivalul DATFest își lărgește orizonturile cu un nou concept: 
„gusturile nu se discută, dar se formează” - pentru a marca aniversarea unui eveniment organizat de tineri 
pentru tineri, precum și unul mult așteptat de întreaga comunitate sibiană în fiecare lună octombrie. Timp de 
șase zile județul va fi animat de cele mai recente spectacole studențești, expoziția interactivă, flashmob și 
ateliere cu invitați de marcă, iar anul acesta dimensiunea festivalului va deveni una complexă prin introducerea 
unui segment gastronomic. DATFest are drept scop implicarea tinerilor artiști în viața social-culturală a județului 
prin crearea unui cadru favorabil comunicării deschise, propunând evenimente culturale de calitate realizate în 
strânsă colaborare cu specialiști din artele spectacolului. 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Luminița Bîrsan 

 

 

 

Conferința studențească 

Perioada: 01 Octombrie 2020 - 30 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Drept 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Conferința studențească 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Monica Gheorghe monica.gheorghe@ulbsibiu.ro Conf.univ.dr. Sebastian 
Spinei sebastian.spinei@ ulbsibiu.ro Conf.univ.dr. Adrian Circa adrian.circa @ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Conferința Națională de Endoscopie Urologică a Aparatului Urinar Superior 

 

Perioada: 08 Octombrie 2020 - 10 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: În cadrul acestei conferințe vor fi puse in discuție probleme legate de modalități de diagnostic și 
tratament endoscopic al patologiei aparatului urinar superior. Această întrunire reprezintă un bun prilej de a 
reactualiza cunoștințele legate de această patologie prin prezentarea de studii proprii, dar si prin discutarea de 
studii internaționale de anvergură. 

https://www.endo-uro-sibiu2019.ro/
https://www.endo-uro-sibiu2019.ro/


Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Pirvut Mircea Valentin 

 

 

 
 

The 6th International Nonformal Education Conference INEC 2020 

 

Perioada: 09 Octombrie 2020 - 11 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: The international non-formal education conference at its sixth edition, proposed to take place 
between 9 -11 October 2020, mainly addresses the issue of non-formal education, as well as other aspects 
specific to the educational process. This year`s main objective of the conference is to exchange good practices 
in non-formal education and to develop the skills of participating educational agents to design and carry out 
educational activities with a positive impact on pupils and students. The presence of specialists from several 
European countries contributes to the creation of a dynamic, complex and creative framework for the 
conference focused on non-formal education. As non-formal education actions correspond strictly to the 
interests, skills and wishes of the participants, teachers and specialists involved in non-formal education 
activities must have specific psycho-pedagogical skills, accompanied by much flexibility, adaptability and speed, 
but also by substantial enthusiasm. Many of these can be formed and developed within the workshops of the 
international non-formal education conference. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Daniel Mara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
daniel.mara@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

DIGITAL HUMANITIES 

 

Perioada: 12 Octombrie 2020 - 30 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: digital humanities 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Prof.univ.dr.habil. Andrei Terian, Departamentul de Studii Romanice, Facultatea de Litere 
si Arte email: 

https://conferences.ulbsibiu.ro/inec/en/
https://conferences.ulbsibiu.ro/inec/en/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/


 

 

 
 

Conferinţa Naţională Alternative Educaționale - Un alt fel de școală 

 

Perioada: 17 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Studenţi si profesorii de la specializarea PIPP (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar) sunt 
invitaţi la Sibiu la o conferinţa naţională despre practicile educaţionale din învaţamântul preşcolar şi primar 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Stefania Kifor - DPPD; stefania.kifor@ulbsibiu.ro; Nicu Carmen Maria Chișiu - DPPD; 
carmenmaria.chisiu@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Fulbright Specialist: Merritt Moseley (II) 

Perioada: 19 Octombrie 2020 - 01 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Fulbright Commission, USA 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Partea a doua a vizitei finanțate de Comisia Fulbright, SUA. Prelegeri și seminare adresate studenților 
și membrilor Departamentului de Studii Anglo-Americane și Germanistice. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: karina.schneider@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

7th International Conference „Modelling and Development of Inteligent Systems” - MDIS 

 

Perioada: 22 Octombrie 2020 - 24 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/conferintapipp
https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/conferintapipp
https://conferences.ulbsibiu.ro/mdis
https://conferences.ulbsibiu.ro/mdis


Descriere: * Conferința promovează cercetarea de excelență în domeniul modelării, proiectării și implementării 
sistemelor inteligente. Ea se înscrie în linia prioritară la nivel național și european de dezvoltare a sistemelor de 
IA (inteligență artificială) și integrare a acestora în toate domeniile de activitate. Conferința este adresată tuturor 
specialiștilor din acest domeniu și din domenii conexe. Participarea tinerilor cercetători și a studenților de la 
toate nivelele este de asemenea încurajată. Ediția anterioară a fost inclusă în lista conferințelor Springer. 
Lucrările vor fi recenzate de cel puțin trei recenzori independenți într-un proces de blind review. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Dana Simian, Centrul de Cercetare ITI, Departamentul de Matematică și Informatică, 
dana.simian@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Academic Fiction in the 21st Century 

 

Perioada: 23 Octombrie 2020 - 24 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Universitatea din Gdansk, Polonia 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferinta va reuni specialisti in romanul universitar de la universitati din S.U.A., Marea Britanie, 
Spania, Austria, Polonia, etc. Ea face parte dintr-o serie de conferinte pe aceasta tema care a debutat cu o 
conferinta in Ghent (Belgia) in anul 2013, urmata de conferinte in Gdansk, Sibiu, Bucuresti, Viena, Lublin si 
Cracovia 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Dr Corina Selejan 

 

 

 
 

Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga”, ediția a XX-a 

 

Perioada: 23 Octombrie 2020 - 25 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Studii Romanice 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga”, ediția a XX-a - conferinta interuniversitara 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Conf.dr. Dragos Varga Lector dr Alina Bako colocviublaga@gmail.com 

 

https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/
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Adaptări literare și cinematografice în artele spectacolului contemporan 

 

Perioada: 27 Octombrie 2020 - 30 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: -manifestare cu caracter anual, în perioada 27-30 octombrie 2020 -se are în vedere un public divers 
care include profesori-cercetători, doctoranzi, practicieni din sfera studiilor teatrale și ale artelor spectacolului 
din spațiul francez și francofon -lucrările vor fi publicate în revista JAS -discuțiile vor cuprinde mai multe 
panneluri și pe lângă prezentarea orală a propunerilor vor fi și dezbateri publice -anual se va urmări prezența 
unei personalități din domeniu care să conducă o masă rotundă subsumată tematicii anuale ale manifestării 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Diana Nechit 

 

 

 
 

Best practices: International Experiences in the Literature and Language Learning and Teaching process - 
editia a treia 

 

Perioada: 28 Octombrie 2020 - 29 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: ULBS - Serviciul de Relatii Internationale 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: sesiune de interactiune si schimb de bune practici intre beneficiari ai programului Erasmus+ 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: eva.burdusel@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Curs de inițiere in urologia laparoscopică cu participare internațională (Uro-Lap Sibiu) 

 

Perioada: 28 Octombrie 2020 - 31 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Neprecizata
http://hostcercetare.ulbsibiu.ro/Neprecizata
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.uro-lapsibiu2020.ro/
https://www.uro-lapsibiu2020.ro/


Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Scopul principal al acestui curs este de a expune studenților și medicilor rezidenți elemente care stau 
la baza unui tratament de succes prin abord laparoscopic al pacientului urologic precum condițiile necesare la 
nivelul blocului operator, instrumentarul necesar pentru intervențiile laparoscopice, indicații și contraindicații 
ale acestor proceduri, pregătire preoperatorie și urmărire postoperatorie a pacienților, tehnici chirurgicale 
diverse pliate pe necesitatea pacientului, toate cele mai sus menționate formând fundația de bază ale unui 
tratament eficient. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Pirvut Mircea Valentin 

 

 

 
 

Actualities and perspectives in invasive medicine 

 

Perioada: 29 Octombrie 2020 - 31 Octombrie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: ulbs, spitalul clinic judetean de urgenta Sibiu, facultatea de medicina 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Conferinta reuneste specialisti din diferite domenii medicale, din intreaga tara cu scopul de a 
prezenta actualitati si perspective in medicina invaziva. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Tanasescu Ciprian, departamentul III - Clinic chirurgical, tanasescuciprian@yahoo.fr 

 

 

 

Conferinta de drept international - Combaterea discriminarii in exercitarea drepturilor fundamentale - actori, 
dimensiuni, evolutii si provocari 

Perioada: 01 Noiembrie 2020 - 30 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Drept 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferinta de drept international - Combaterea discriminarii in exercitarea drepturilor fundamentale 
- actori, dimensiuni, evolutii si provocari 

Tipul manifestării: Conferinţă studenţească 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Laura Maria Crăciunean Tatu laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro 

 

 

https://eventsdesign.ro/sibiumed
https://eventsdesign.ro/sibiumed


 
 

From Antigone to Medeea, regia Kotas Gakis 

 

Perioada: 01 Noiembrie 2020 - 13 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Departamentul de Artă Teatrală, Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului, 
Teatrul Național Radu Stanca 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: From Antigone to Medeea, regia Kotas Gakis 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Lect. Univ. Dr. Claudia Maior 

 

 

 
 

MAKING MISSION FROM THE MODEL OF CHRIST 9th EDITION 

 

Perioada: 02 Noiembrie 2020 - 07 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Teologie 

Parteneri: Centrul de Cercetare misiologică Oxford, Consiliul Mondial al Bisericilor, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Sibiului, Asociația „Andrei Șaguna” 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferința misionară anuală abordează teme de actualitate pentru Biserica Creștină și cercetarea 
misiologică. A face misiune după modelul lui Hristos este o invitație adresată teologilor de a reflecta din diferite 
perspective (biblică, istorică, misiologică) asupra noțiunii de filantropie. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Pr. Aurel Pavel, Pr. Daniel Buda 

 

 

 
 

ANULAT_Cupa ULBS la tenis de masă 

 

Perioada: 02 Noiembrie 2020 - 30 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Clubul sportiv Aria 

Tipul participării: Locală 

https://www.tnrs.ro/
https://www.tnrs.ro/
https://www.making-mission.com/
https://www.making-mission.com/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/
https://stiinte.ulbsibiu.ro/


Descriere: Întrecere sportivă 

Tipul manifestării: Eveniment sportiv 

Persoană de contact: Ioan Hășmășan, Colectivul de Educație fizică și sport, Departamentul Științe ale mediului, 
Fizică, Educație fizică și sport, ioan.hasmasan@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Literatura si limba germana in spatiul sudesteuropean 

 

Perioada: 05 Noiembrie 2020 - 07 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Centrul de Studii Filologice, Departamentul pentru Relatii Interetnice 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Literatura si limba germana in spatiul sudesteuropean 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Prof univ dr Maria Sass 

 

 

 

Inovare socială pentru o universitate sustenabilă - Modulul 1 - Introducere în Design Thinking 

Perioada: 06 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Inginerie 

Parteneri: Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe Economice 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Acest workshop își propune să aducă împreună studenți ai mai multor facultăți din cadrul ULBS, în 
vederea constituirii de echipe inter-disciplinare. Studenții vor fi familiarizați cu metodologia Design Thinking, pe 
care o vor folosi în identificarea problemelor și în găsirea unor soluții sustenabile pentru inovare socială. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Valentin Grecu / Departamentul de Inginerie Industrială și Management / 
valentin.grecu@ulbsibiu.ro, Anabella Beju / Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și 
Sociologie, anabella.beju@ulbsibiu.ro, Lia Baltador / Magement, Marketing, Administrarea Afacerilor, 
lia.baltador@ulbsibiu.ro 

 

 

 
 

Cercetarea moderna in psihologie 
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Perioada: 12 Noiembrie 2020 - 15 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Colegiul Psihologilor din Romania, Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale în Psihologie 
Sibiu 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea unor specialiști, a unor practicieni de mare 
valoare (atât din țară, cât si din străinatate), în vederea realizării schimbului de informații cu și între aceștia. Ne 
propunem să oferim specialistilor și tinerilor cercetători oportunitatea de a-și prezenta munca în diferite ramuri 
ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății, de a-și face cunoscute ultimele metode și instrumente 
de cercetare, de a realiza un schimb intens de informații, benefic tuturor participanților. 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Conf.univ.dr.habil. Marius Milcu, Departamentul de Psihologie 

 

 

 
 

Colocviul Național Zilele Poeziei "Iustin Panta" 

 

Perioada: 13 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: Revista Euphorion 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Colocviul Național Zilele Poeziei "Iustin Panta" 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: Prof Dr Dumitru Chioaru 

 

 

 
 

Zilele Medicinii dentare sibiene editia a Va 

 

Perioada: 19 Noiembrie 2020 - 21 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Medicină 

Parteneri: Nu e cazul 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Eveniment creditat de Colegiul medicilor dentisti din Romania cu 24 EMC adresat medicilor 
stomatologi . Editia precedenta a avut peste 1500 participanti. Tematica este bazata pe conferinte si 
workshopuri bazate pe cercetarile actuale in domeniu. 

https://www.revista-euphorion.ro/
https://www.revista-euphorion.ro/
https://www.stomasibiuwordpress.ro/
https://www.stomasibiuwordpress.ro/


Tipul manifestării: Congres 

Persoană de contact: Stef Laura -Director departament medicina dentara si nursing laura.stef@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Inovare socială pentru o universitate sustenabilă: Modul 2 - Design pentru sustenabilitate 

Perioada: 20 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Economice 

Parteneri: Facultatea de Inginerie, Facultate de Științe Socio-Umane 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Acest workshop își propune să aducă împreună studenți ai mai multor facultăți din cadrul ULBS, în 
vederea constituirii de echipe inter-disciplinare. Studenții vor fi familiarizați cu metodologia Design Thinking, pe 
care o vor folosi în identificarea problemelor și în găsirea unor soluții sustenabile pentru inovare socială. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Lia Baltador / Departamentul Management, Marketing, Administrarea Afacerilor / 
lia.baltador@ulbsibiu.ro, Anabella Beju / Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și 
Sociologie / anabella.beju@ulbsibiu.ro, Valentin Grecu / Departamentul de Inginerie Industrială și Management 
/ valentin.grecu@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Zilele șaguniene. Misiunea pastorală și filantropică în parohie și familie 

Perioada: 24 Noiembrie 2020 - 26 Noiembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Teologie 

Parteneri: Arhiepiscopia Sibiului 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: Facultatea de Teologie, avându-l ca patron pe Sf. Ierarh Andrei, organizează de 7 ani consecutivi, 
manifestări cultural-științifice sub genericul „Zilele andreiene”. Aceste manifestări cuprind un simpozion 
științific, o conferință a doctoranzilor și evenimente culturale specifice domeniului teologic. 

Tipul manifestării: Simpozion 

Persoană de contact: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr 

 

 

 
 

Noaptea Cercetătorilor 2020 

 

Perioada: 26 Noiembrie 2020 - 27 Noiembrie 2020 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.html
http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.html


Organizator: Rectorat 

Parteneri: Facultățile ULBS + Companii și Universități din Sibiu și din țară 

Tipul participării: Naţională 

Descriere: La fel ca în fiecare an, descoperim magia științei împreună! 

Tipul manifestării: Eveniment cultural 

Persoană de contact: dep.cercetare@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Concurs de traduceri pentru studenti 

Perioada: 02 Decembrie 2020 - 15 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Litere și Arte 

Parteneri: NaN 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Concurs de traduceri pentru studenti 

Tipul manifestării: Concurs 

Persoană de contact: Lector dr Ovidiu Matiu 

 

 

 
 

Conferința Anuală ULBS a Cercetării de Sociologie și Asistență Socială, ediția a XIX-a 

 

Perioada: 04 Decembrie 2020 - 05 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Asociația Alumni Facultatea de Științe Socio-Umane ULBS, Societatea Sociologilor din România 

Tipul participării: Internaţională 

Descriere: Conferința Anuală ULBS a Cercetării de Sociologie și Asistență Socială, aflată la ediția a XIX-a, își 
propune în fiecare an să ofere un forum de dezbatere academică specialiștilor din toate domeniile științelor 
sociale (sociologi, specialiști în asistența socială, antropologi, specialiști în științele comunicării, politologi etc.), 
atât din țară, cât și din străinătate, abordând teme de extremă actualitate precum: etnicitate și migrație; 
stratificare socială și inegalitate; identitate națională și europeană; populism; rețele sociale și socializare; 
internet și media digitale; familie și stiluri de viață; sănătate și boală; noi direcții metodologice în studiul 
fenomenelor sociale; tinerii și socializarea; discriminare și integrare socială; abordări de gen în studiul inegalității 
sociale; grupuri vulnerabile și politici sociale; educație și acces la educație; sociologie economică și 
antreprenoriat; sociologie rurală; asistența socială a vârstnicilor; mediul organizațional și adaptarea la piața 
muncii; comportament politic și electoral; partide politice și clivaje sociale; mișcări sociale. Experiența edițiilor 
anterioare a consacrat această manifestare științifică în spațiul științelor sociale din România. Astăzi este unul 
dintre cele mai respectate și cunoscute evenimente academice de sociologie și asistență socială din țară. 

https://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/
https://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/


Conferința încurajează participarea tinerilor cercetători, aflați la început de carieră (cercetători postdoctorali, 
doctoranzi, masteranzi). 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Andrei Gheorghiță/ Centrul pentru Cercetare Socială/ 
andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro 

 

 

 

Sesiunea anuală de Comunicări metodico-științifice în Matematică a Filialei S.S.M.R. Sibiu 

Perioada: 07 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe 

Parteneri: Filiala SSMR Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Asociațiunea Astra 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Prezentare lucrări științifice; Participare Locală, Cadre didactice preuniversitare, universitare 

Tipul manifestării: Conferinţă științifică 

Persoană de contact: Mugur Acu, Dumitru Acu, Nicolae Suciu Departamentul de Matematică și Informatică, 
acu_mugur@yahoo.com, acu_dumitru@yahoo.com, nick_suciu@yahoo.co.uk 

 

 

 

Inovare socială pentru o universitate sustenabilă - Modul 3 - Design pentru inovare socială 

Perioada: 11 Decembrie 2020 

Organizator: Facultatea de Științe Socio-Umane 

Parteneri: Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Inginerie 

Tipul participării: Locală 

Descriere: Acest workshop își propune să aducă împreună studenți ai mai multor facultăți din cadrul ULBS, în 
vederea constituirii de echipe interdisciplinare. Studenții vor fi familiarizați cu metodologia Design Thinking, pe 
care o vor folosi în identificarea problemelor și în găsirea unor soluții sustenabile pentru inovare socială. 

Tipul manifestării: Workshop/ atelier/ întâlnire tematică 

Persoană de contact: Anabella Beju, Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie, 
Facultatea de Științe Socio-Umane, anabella.beju@ulbsibiu.ro; Lia Baltador, Departamentul de Management, 
Marketing și Admininstrarea Afacerilor, Facultatea de Științe Economice, lia.baltador@ulbsibiu.ro; Valentin 
Grecu, Departamentul de Inginerie Industrială și Management, Facultatea de Inginerie, 
valentin.grecu@ulbsibiu.ro 

 

 
 


