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SCURT ISTORIC 
 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată 
în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundaţiei 
Universitare pentru Integrare Europeană (al cărei unic fondator 
este Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”), 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică. 

Denumirea instituției și conținutul specific al curriculei 
universitare au fost concepute și dezvoltate avându-se în vedere 
șansa valorificării puternicei tradiții regionale a relațiilor cu spațiul 
cultural și științific european pe filieră germană. 

Această idee a fost primită pozitiv de către reprezentanții 
comunității germanilor din Romania și de către reprezentanții 
statului german în România, care și-au oferit, oficial, sprijinul în 
realizarea practică a acestui ambițios proiect. 

Conceptul fundamental al înființării și existenței 
instituționale a Universității Româno-Germane din Sibiu conține 
ideea potrivit căreia calitatea integrării europene a sistemului 
nostru educațional – ca realitate a zilelor noastre – depinde nu 
doar de nivelul de pregătire profesională a viitorilor specialiști, ci, 
mai ales, de capacitatea acestora de a asimila valori ale civilizației 
europene contemporane, de abilitatea de a comunica și intra în 
competiție directă, de pe poziții de egalitate de șanse, pe piața 
europeană a profesiei alese.  

Universitatea a depus dosarele în vederea obţinerii 
autorizaţiei de funcţionare provizorie la Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare (C.N.E.A.A.). Astfel, în cursul lunilor iunie-iulie 1998, au 
avut loc vizitele comisiilor de specialitate economică şi juridică ale 
C.N.E.A.A. pentru cele 4 specializări (Drept, Administraţie publică, 
Management, Marketing) şi în cursul lunilor septembrie, respectiv 
decembrie 1998, s-au obţinut avizele favorabile ale acestei 
autorităţi. 

În luna februarie 2004, a fost depus la Ministerul Educației 
și Cercetării și la Consiliul Național de Evaluare Academică și 
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Acreditare (C.N.E.A.A.) dosarul de acreditare al Universității și 
specializării Drept. Vizitele comisiilor de specialitate ale acestor 
organisme au condus la avizarea favorabilă a solicitării, 
Universitatea Româno-Germană fiind acreditată prin Legea nr. 
115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005, dobândind prin această lege 
personalitate juridică. 

Anul 2012 a constituit un nou pas în evoluția instituțională a 
U.R.G.S., prin parcurgerea procesului de evaluare instituțională 
externă, desfășurat de către Agenția Română pentru Asigurarea 
Calității în Învățământul Superior din România (ARACIS) în 
prezența unui expert străin. Reconfirmarea acreditării și acordarea 
calificativului ÎNCREDERE universității noastre reprezintă 
recunoașterea calității managementului universitar, al actului 
didactic și de cercetare, care menține Universitatea în topul 
instituțiilor de învățământ superior românesc. 

Misiunea U.R.G.S., ca for de învățământ, știință și cultură, 
o constituie formarea și perfecționarea resurselor umane calificate 
și înalt calificate, crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor 
culturii și civilizației, promovarea cercetării științifice, a creației 
literar-artistice, afirmarea culturii și științei românești în circuitul 
mondial de valori și contribuția la dezvoltarea societății românești 
în cadrul unui stat de drept, liber și democrat. 

Astfel, U.R.G.S. urmărește formarea de absolvenți 
specialiști, bine pregătiți profesional, motivați moral-spiritual, care 
să dețină competențele necesare pentru a susține prin activitatea 
desfășurată, comunitatea – locală, regională, națională și 
internațională – și pentru a concura cu succes pe piața europeană 
a muncii. Mai mult, Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
urmărește dezvoltarea activităților didactice și de cercetare și 
practicarea unui management orientat spre performanță, care să îi 
asigure integrarea și dezvoltarea cu succes în spațiul european al 
învățământului superior. 

U.R.G.S are în vedere formarea de specialiști cu studii 
superioare, care să fie bine pregătiți profesional pentru a 
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desfășura activități în domeniile economico-sociale, legislative, 
tehnice, culturale, cercetare și învățământ. 

Prin serviciile educaționale oferite și prin cercetarea 
realizată în parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate, 
U.R.G.S. promovează transferul de cunoștințe spre comunitate, 
spre societate. 

Obiectivele strategice ale unei universități de prestigiu 
trebuie să fie racordate nemijlocit la misiunea acesteia în 
societate. Astfel U.R.G.S. are în vedere: 

 Consolidarea și dezvoltarea instituțională, ca instituție 
academică de prestigiu, integrată și stabilizată în 
peisajul academic local, regional, național și 
internațional. 

 Accentuarea componentei multiculturale, a caracterului 
deschis spre spațiul european, a nivelului și prestigiului 
științific instituțional. 

Calitatea învăţământului la facultăţile şi specializările din 
cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu este asigurată prin: 

 un corp prestigios de cadre didactice, format din nume 
sonore ale vieţii universitare sibiene, dar şi din cadre 
didactice de înaltă ţinută şi probitate profesională din 
țară și din Europa; 

 planuri de învăţământ şi programe analitice adaptate 
cerinţelor europene actuale, elaborate în sistemul 
european al creditelor transferabile, metode moderne de 
predare şi seminarizare, sediu propriu, cu săli de curs şi 
seminar bine dotate, seriozitate şi conştiinciozitate în 
efectuarea orelor de curs şi seminar şi în ceea ce 
priveşte evaluarea periodică a studenţilor; 

 studiul intensiv al limbilor străine, timp de 2 ani, cu 4 ore 
săptămânal, diferenţiat pe nivele de cunoaştere; 

 o paletă diversificată de servicii pentru studenţi, precum 
laboratoare de limbi străine (laborator fonic), acces 
gratuit la biblioteca proprie, dotată cu peste 20.000 
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volume de carte de specialitate în limbile română, 
germană, engleză şi franceză, sală de lectură, 
laboratoare de informatică cu serviciul internet, servicii 
de foto-copiere etc. 

Unul dintre principalele obiective ale Universității este 
centrarea învățământului pe studenți, interesul de a oferi acestora 
condiții optime de studiu, documentare și practică, mobilitate 
studențească și integrare pe piața muncii. 

Astfel, Universitatea Româno-Germană din Sibiu urmărește 
adaptarea permanentă a ofertei sale educaționale în funcție de 
beneficiarii – direcţi şi indirecţi – ai programelor de pregătire şi 
specializare profesională, având în vedere redimensionarea 
anuală a structurilor procesului didactic şi compatibilizarea 
acestora cu aptitudinile şi competenţele solicitate de piața muncii, 
stimulând creativitatea, inovaţia şi spiritul antreprenorial. 

De asemenea, an de an un număr semnificativ de studenți 
ai U.R.G.S. beneficiază de burse de studiu și practică prin 
programul de mobilitate academică Erasmus, program dezvoltat 
de Comisia Europeană.  

Universitatea oferă studenților un mediu propice pentru 
dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități de specialitate, 
susținute de un intens proces de consiliere și orientare 
profesională pentru integrarea mai ușoară a absolvenților pe piața 
muncii. 
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STRUCTURA ACADEMICĂ 
 
RECTORAT 

Rector: Prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean 
Adresă e-mail: gheorghe.bichicean@roger-univ.ro 
Audienţe: înscrierile pentru audiențe și consiliere se fac la 
referentul de învățământ al Universității 
 
Prorector: Conf.univ.dr. George BĂLAN 
Adresă e-mail: george.bălan@roger-univ.ro 
 
Președintele Senatului universitar: Prof.univ.dr. Hortensia 
GORSKI 
Adresă e-mail: hortensia.gorski@roger-univ.ro 
 
Secretar-șef: Ramona HERMAN 
Adresă e-mail: secretariat.economice@roger-univ.ro 
 
Referent învățământ: Cristina SCHINK 
Adresă e-mail: cristina.schink@roger-univ.ro 
 
SENAT UNIVERSITAR 

Președinte Senat universitar: Prof.univ.dr. Hortensia GORSKI 
Componență Senat universitar:  8 cadre didactice 

 3 studenți 
 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Președinte: Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN 
Componență Consiliu de Administrație: 6 cadre didactice 

    1 student 
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FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

Decan: Lect.univ.dr. Elibsabeta BOȚIAN 
Director departament: Conf.univ.dr. Catrina CIORNEI 

Studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna) 
 Drept – durată studii: 4 ani. 

 
 
 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Decan: Conf.univ.dr. Alina Teodora CIUHUREANU 
Director departament: Conf.univ.dr.ing. Elena SIMA  

Studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna) 
 Management – durată studii: 3 ani; 
 Contabilitate şi informatică de gestiune – durată studii: 3 

ani; 
 Economia comerţului, turismului, serviciilor şi 

managementul calităţi – durată studii: 3 ani; 
 Inginerie economică în domeniul electric, electronic și 

energetic – durată studii: 4 ani. 
 
Studii universitare de masterat (ciclul II Bologna) 

 Managementul organizaţiilor – durată studii: 4 semestre; 
 Marketing şi comunicare în afaceri – durată studii: 4 

semestre; 
 Managementul strategic al resurselor umane – durată 

studii: 4 semestre; 
 Managementul proiectelor cu finanţare europeană – 

durată studii: 4 semestre. 
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SECRETARIAT – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Specializări: Drept – Magdalena FACAS 
Program cu publicul: Luni, Miercuri,Vineri: 12:00 – 15:00; 
Marți, Joi: 08.00 – 11.00 

      
Specializări:  Management; Contabilitate şi informatică de 

gestiune; Economia comerţului, turismului, 
serviciilor şi managementul calităţii, Inginerie 
economică în domeniul electric, electronic și 
energetic – Ramona HERMAN  

Program cu publicul: Luni, Miercuri,Vineri: 12:00 – 15:00; 
Marți, Joi: 08.00 – 11.00 
Program eliberare acte studii: Vineri: 10:00 – 15:00  

 
SECRETARIAT – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Specializări: Managementul organizaţiilor; Marketing şi 
comunicare în afaceri; Managementul strategic al resurselor 
umane; Managementul proiectelor cu finanţare europeană – 
Cristina Teodora SCHINK 
Program cu publicul: Luni – Vineri: 8:00 – 16:00 

 
 
OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ DUPĂ ABSOLVIRE 
 

Specializarea:Drept: avocat; consilier juridic; judecător; 
procuror; notar public, etc. 
 
Specializarea:Management:consilier/expert/inspector/refer
ent/economist în management; consultant în management; 
conducător firmă/întreprindere mică; economist în industrie 
etc. 
 
Specializarea:Contabilitate şi informatică de gestiune: 
consilier economist în gestiune economică; consilier 
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financiar-bancar; contabil; contabil financiar bancar; contabil 
şef etc. 
 
Specializarea:Economia comerţului, turismului, 
serviciilor şi managementul calităţii: administrator 
pensiune turistică; analist în turism; referent în comerţ şi 
marketing; cercetător economist în economie generală; 
auditor în domeniul calităţii etc. 
 
Specializarea:Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic: inginer   
economist; inginer electronist; electrotehnist sau 
energetician în compartimente de achiziţii, marketing, 
desfacere, mentenanţă, transport şi depozitare; asistent de 
cercetare în  electronică, electrotehnică, energetică etc. 
 
 
CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) este 
o structură integrată a Universității Româno-Germane din Sibiu. 
C.C.O.C. se află în subordonarea directă a rectorului și are ca 
misiune informarea, documentarea, medierea și consilierea pe 
piața muncii și în carieră a studenților, absolvenților sau a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 
Principalele obiective ale Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră sunt: 
 creșterea gradului de ocupare a forței de muncă; 
 soluții în rezolvarea problemelor profesionale; 
 conștientizarea importanței formării profesionale; 
 creșterea gradului de interes al persoanelor pentru 

găsirea unui loc de muncă; 
 îndrumarea în alegerea profesiei; 
 oferirea alternativelor de pregătire; 
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 sprijinirea persoanelor interesate în planificare și 
reușită profesională; 

 liberul acces la informații privind oferta locurilor de 
muncă. 

 
Grupul țintă al Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră este format din: 
 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 
 absolvenți de liceu și/sau școală profesională și/sau 

școală post liceală; 
 studenți și absolvenți de studii universitare de licență; 
 absolvenți ai studiilor universitare de masterat. 

 
Servicii oferite în cadrul C.C.O.C.: 
Prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost 
autorizată (conform HG. nr. 277 / 2002) de AJOFM Sibiu, să 
ofere două tipuri de servicii:   

1) Servicii de informare și consiliere profesională privind 
cariera, care pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod 
individual sau în grup; 

2) Servicii de mediere a muncii pe piaţa internă, care 
urmăresc stabilirea compatibilităților sau echivalențelor dintre 
cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi 
aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de 
muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile 
solicitantului de loc de muncă. 

 
Echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră: 

 Prof.dr. Gheorghe Bichicean 
 Prof.dr. Hortensia Gorski 
 Conf.dr. Alina Ciuhureanu 
 Asist.drd. Mircea Fuciu 
 Jr. Gabriel Giurea 
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Date de contact: 
Adresa:  550137 – Sibiu, Str. Rîului, nr. 23 
Telefon:  + 40 269 233 568 / + 40 369 401 002 
Fax:   + 40 269 233 576 
E-mail:  ccoc@roger-univ.ro 
Web:   www.roger-univ.ro 
 
 
 
CURSURI EXTRAUNIVERSITARE 

 Universitatea Româno-Germană din Sibiu (U.R.G.S.) şi 
Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană (F.U.I.E.) 
organizează următoarele cursuri extrauniversitare: 
 

 Comunicare în limba germană: 
- iniţiere – 72 ore; 
- specializare – 72 ore. 

 Comunicare în limba engleză: 
- iniţiere – 72 ore; 
- specializare – 72 ore. 

 Curs de operator introducere, validare şi prelucrare date: 
- iniţiere – 80 ore; 
- cod COR – 411301. 

 Curs de formator: 
- specializare – 60 ore; 
- cod COR – 241205. 

 Curs de evaluator al programelor de formare: 
- specializare – 78 ore; 
- cod COR – 241205. 

 Curs de formator de formator: 
- specializare – 110 ore; 
- cod COR – 241205. 

 Curs de inspector (referent) resurse umane: 
- specializare – 100 ore; 
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- cod COR – 342304. 
 Curs de manager de proiect: 

- specializare – 70 ore; 
- cod COR – 241919. 

 Curs de expert achiziţii publice: 
- specializare – 60 ore. 
- cod COR – 241940. 

 
 

Persoană de contact:  
Asist.univ.dr. Mircea FUCIU  
E-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro  
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STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ 
 

 
Director general administrativ: ec. Gabriel GIUREA  
 
Birou Financiar-Contabil: ec. George TELCEAN  
 
Casierie: Magdalena FACAS  
Program cu publicul: Luni, Miercuri, Vineri: 08:00 – 12:00; Marți, 
Joi: 11.00-15.00 
 
Oficiul juridic: cons.jur. Nicolae-Ciprian TARCEA  
 
Birou Marketing și Relații Publice: Bianca LUŢĂ 
Program cu publicul: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00 
   
 
Date de contact:   
550137 – Sibiu, Str. Rîului nr. 23; Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11 
Telefon: 0269/233.568, 0369/401.002 
Fax: 0269/233.576  
E-mail: office@roger-univ.ro  
Web: www.roger-univ.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@roger-univ.ro
http://www.roger-univ.ro/
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 
2015 - 2016 

 
AN I - TOATE SPECIALIZĂRILE 

 

 

SEMESTRUL I 

05.10.2015 – 20.12.2015 Activitate didactică 11 săptămâni 

21.12.2015 – 10.01.2016 Vacanță de iarnă 3 săptămâni 

11.01.2016 – 31.01.2016 Activitate didactică 3 săptămâni 

01.02.2016 – 21.02.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

22.02.2016 – 28.02.2016 Vacanță 1 săptămână 

 

 

SEMESTRUL II 

An I Științe Economice, Anii I,II, III Drept  

29.02.2016 – 01.05.2016  Activitate didactică 9 săptămâni 

02.05.2016 – 08.05.2016 Vacanță de PAȘTE 1 săptămână 

09.05.2016 – 12.06.2016 Activitate didactică 5 săptămâni 

13.06.2016 – 03.07.2016  Sesiune de examene 3 săptămâni 

   

12.09.2016 – 25.09.2016  Sesiune de restanțe / creditări 2 săptămâni 

 

 

AN II - ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

SEMESTRUL III 

05.10.2015 – 20.12.2015 Activitate didactică 11 săptămâni 

21.12.2015 – 10.01.2016 Vacanță de iarnă 3 săptămâni 

11.01.2016 – 31.01.2016 Activitate didactică 3 săptămâni 

01.02.2016 – 21.02.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

22.02.2016 – 28.02.2016 Vacanță 1 săptămână 

 

 

SEMESTRUL IV 

29.02.2016 – 01.05.2016 Activitate didactică 9 săptămâni 

02.05.2016 – 08.05.2016  Vacanță de PAȘTE 1 săptămână 
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09.05.2016 – 22.05.2016 Activitate didactică 2 săptămâni 

23.05.2016 – 12.06.2016 Practică de specialitate 3 săptămâni 

13.06.2016 – 03.07.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

   

12.09.2016 – 25.09.2016  Sesiune de restanțe / creditări 2 săptămâni 

 

 

AN III - ŞTIINŢE ECONOMICE – an final  

 

SEMESTRUL V 

05.10.2015 – 20.12.2015 Activitate didactică 11 săptămâni 

21.12.2015 – 10.01.2016 Vacanță de iarnă 3 săptămâni 

11.01.2016 – 31.01.2016 Activitate didactică 3 săptămâni 

01.02.2016 – 21.02.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

22.02.2016 – 28.02.2016 Vacanță 1 săptămână 

 

 

 

SEMESTRUL VI 

29.02.2016 – 01.05.2016 Activitate didactică 9 săptămâni 

02.05.2016 – 08.05.2016  Vacanță de PAȘTE 1 săptămână 

09.05.2016 – 29.05.2016 Activitate didactică 3 săptămâni 

30.05.2016 – 12.06.2016 Practică de specialitate 2 săptămâni 

13.06.2016 – 03.07.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

   

12.09.2016 – 25.09.2016  Sesiune de restanțe / creditări 2 săptămâni 

 

 

ANUL III DREPT 

 

 

SEMESTRUL V 

05.10.2015 – 20.12.2015 Activitate didactică 11 săptămâni 

21.12.2015 – 10.01.2016 Vacanță de iarnă 3 săptămâni 

11.01.2016 – 31.01.2016 Activitate didactică 3 săptămâni 

01.02.2016 – 21.02.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

22.02.2016 – 28.02.2016 Vacanță 1 săptămână 
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SEMESTRUL VI 

29.02.2016 – 01.05.2016  Activitate didactică 9 săptămâni 

02.05.2016 – 08.05.2016 Vacanță de PAȘTE 1 săptămâni 

09.05.2016 – 12.06.2016  Activitate didactică 5 săptămâni 

13.06.2016 – 03.07.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

04.07.2016 – 17.07.2016 Practică de specialitate 2 săptămâni 

   

12.09.2016 – 25.09.2016  Sesiune de restanțe / creditări 2 săptămâni 

 

 

 

ANUL IV DREPT 

 

SEMESTRUL VII 

05.10.2015 – 20.12.2015 Activitate didactică 11 săptămâni 

21.12.2015 – 10.01.2016 Vacanță de iarnă 3 săptămâni 

11.01.2016 – 17.01.2016 Activitate didactică 1 săptămână 

18.01.2016 – 07.02.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

08.02.2016 – 14.02.2016 Vacanță 1 săptămână 

 

 

 

 

SEMESTRUL VIII 

15.02.2016 – 24.04.2016 Activitate didactică 10 săptămâni 

25.04.2016 – 08.05.2016 Vacanță de PAȘTE 2 săptămâni 

09.05.2016 – 22.05.2016 
Practică de specialitate + 

creditări 
2 săptămâni 

23.05.2016 – 12.06.2016 Sesiune de examene 3 săptămâni 

13.06.2016 – 19.06.2016 Sesiune de restanțe 1 săptămână 
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Capitolul 2 
 

Detalii organizare 
 
 Procedura de înmatriculare 

 Finalizarea studiilor 

 Perioadele de opţiuni pentru disciplinele opţionale / 
facultative 

 Programe şi parteneriate internaţionale 

 Regulamente ale U.R.G.S. 
 Informaţii financiare  
 Informaţii administrative 

 
 

PROCEDURA DE ÎNMATRICULARE 
 

În anul I de studiu: 
Înmatricularea în anul I de studiu se va face având în 

vedere rezultatele la concursul de admitere şi în baza contractului 
de şcolarizare încheiat cu Universitatea Româno-Germană din 
Sibiu. Acest contract va stipula drepturile şi obligaţiile reciproce cu 
privire la serviciile de învăţământ aferente perioadei de şcolarizare. 

Înmatricularea candidaţilor admişi la studii universitare se 
face prin completarea unui formular tipizat. 
 

În ceilalţi ani de studiu: 
Înscrierea studentului la toate formele de învăţământ, în 

anul II şi următorii, se va face în primele 15 zile de la începutul 
anului universitar: 

 prin încheierea unui act adiţional la contractul de 
şcolarizare (pentru studenţii U.R.G.S.); 
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 la cererea scrisă a solicitantului (cerere de transfer, 
cerere de înscriere etc., aprobată de Decanul 
facultăţii). Conducerea facultăţii care primeşte 
studentul transferat, va stabili, odată cu 
înmatricularea acestuia, eventualele examene de 
diferenţă pe care va trebui să le susţină sau alte 
activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ. 
Creditele obţinute prin promovarea unei/unor 
discipline la alte facultăţi/universităţi, sunt 
recunoscute, dacă se regăsesc în planurile de 
învăţământ ale U.R.G.S. 

NU UITA!  
Eşti înscris în anul universitar următor numai după 

îndeplinirea cerinţelor sus menţionate. 
Pentru rezolvarea diferitelor probleme cu caracter 

didactic sau financiar, studenţii se pot adresa îndrumătorului 
de an (vezi Anexa 2). 
 
 

FINALIZAREA STUDIILOR 
 

Studiile se încheie cu examen de licenţă, organizat pe baza 
prevederilor cuprinse în Legea învăţământului, a criteriilor stabilite 
de Ministerul Educaţiei Naționale şi a Metodologiei Senatului 
Universităţii Româno-Germane din Sibiu. Absolvenţii primesc 
Diplomă de Licenţă, media minimă de promovare fiind 6 (şase). 

a) Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă 
primesc titlul de licenţiat în profilul şi specializarea urmată, 
confirmat în diploma de licenţă; 

b) Absolventul care nu a promovat examenul de licenţă 
poate primi, la cerere, situația școlară.  

Finalizarea studiilor universitare de masterat se face prin 
susţinerea unui examen de disertaţie. Absolventul primeşte 
diploma de studii aprofundate – magister sau master, însoţită de 
foaia matricolă. 
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PERIOADE DE OPŢIUNI PENTRU DISCIPLINELE 
OPŢIONALE / FACULTATIVE 
 

Perioada în care se face alegerea disciplinelor opţionale şi 
facultative cuprinse în planul de învăţământ al semestrului / anului, 
este prima săptămână a semestrului I.  

Disciplinele opționale / facultative aferente fiecărei 
specializări / an de studiu se regăsesc în planurile de învățământ. 
 
 

PROGRAME ŞI PARTENERIATE INTERNAŢIONALE 
 

Studenții Universității Româno-Germane din Sibiu au 
posibilitatea de a studia sau de a desfășura stagii de practică la 
diverse instituții de învățământ din Europa prin programul de 
mobilitate academică ERASMUS, Universitatea noastră sprijinind 
astfel formarea profesională a studenților în spațiul european. 

Astfel, printre partenerii Erasmus ai Universității se numără: 
 Universitatea „Eberhard Karls” din Tübingen, 

Germania; 
 Diakonie Neuendettelsau din Germania; 
 Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth, Germania; 
 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 

Rechtspflege din Bayern, Hof (Şcoala de 
Administraţie Publică şi Drept Privat din Hof), 
Germania ; 

 Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, 
Germania ; 

 Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-
Schwennigen, Germania; 

 CJD – Christliches Jugenddorf Deutschlands 
Maximiliansau, Germania 

 Universitatea Karabük din Turcia; 
 Universitatea Castilla la Mancha din Spania etc. 
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Prin extinderea rețelei de parteneriate Erasmus, 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu vine în sprijinul nevoii 
de formare și dezvoltare personală și profesională a studenților, 
conferindu-le acestora un avantaj competitiv în momentul 
pătrunderii pe piața muncii. 
 

REGULAMENTE ALE U.R.G.S. 
 

Studenţii Universităţii Româno-Germane din Sibiu se pot 
informa cu privire la: 

 Regulamentul de credite transferabile; 
 Regulamentul de acordare a burselor; 
 Regulamentul de evaluare a studenţilor; 
 Regulament Centru consiliere orientare carieră; 

precum şi alte informaţii de interes public, prin accesarea paginii 
web: www.roger-univ.ro sau prin accesarea următorului link: 
http://www.roger-univ.ro/reg-site/informatii-de-interes-public.html. 
 
 

INFORMAŢII FINANCIARE 
 

Senatul Universităţii stabileşte cuantumul taxei anuale de 
studiu şi al celorlalte taxe aferente serviciilor suplimentare 
asigurate, modalităţile de efectuare a plăţilor, consecinţele pentru 
neachitarea la termen. 

Taxa de şcolarizare corespunzătoare activităţii cuprinse în 
planul de învăţământ, stabilită de U.R.G.S., se comunică 
studenţilor la începutul fiecărui an universitar, prin afişare. 

Cuantumul ratelor şi perioadele de achitare ale acestora se 
stabilesc prin hotărâre a Senatului şi vor fi aduse la cunoştinţă prin 
afişare (vezi Anexa 1).  

Taxele se plătesc în lei, în numerar la casieria U.R.G.S. 
Taxele percepute de U.R.G.S. sunt distincte, nu se compensează 
şi nu se restituie. 

 

http://www.roger-univ.ro/reg-site/regulamente/Regulament_Centru_consiliere_orientare_cariera.pdf
http://www.roger-univ.ro/
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NU UITA!  
Studentul(a) şi întreţinătorul / girantul / sponsorul 

acestuia se obligă solidar să achite, cu regularitate, taxa de 
şcolarizare, în caz contrar fiind pasibili de plata unor penalităţi 
de întârziere de 0,25% din sumele restante, pentru fiecare zi 
de întârziere, până la stingerea totală a debitelor. 

Intrarea în sesiune (participarea la examene) este 
condiţionată de achitarea la zi a taxei de şcolarizare. 
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Capitolul 3 
 
Informaţii utile 
 
 Biblioteci 
 Editura BURG 
 Internet 
 
 

BIBLIOTECI 
 
Biblioteca BURG (din cadrul U.R.G.S.) 
 
 Este centrul unde se realizează educaţia permanentă a 

studenţilor. 
 Biblioteca întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu peste 50 

de edituri de profil din ţară, care furnizează periodic informaţii 
cu privire la noile apariţii editoriale (All Beck, Lumina Lex, 
Argessis, Wolters Kluwer, Longman, Oxford, Teora, Editura 
Economică, Tribuna economică, Uranus, Expert, Polirom, 
Institutul European, Editura Tehnică etc.). 

 Relaţii de colaborare cu instituţii, biblioteci din Sibiu şi din ţară 
(Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Biblioteca centrală 
universitară, Academia Forţelor Terestre, British Council etc.). 

 Participă şi organizează lansări de carte, consfătuiri, schimburi 
de experienţă în scopul unei informări cât mai eficiente. 

 Biblioteca deserveşte utilizatorii în scopul: studiului, cercetării, 
informării, documentării. 
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Dotare: 
 Fondul de carte: peste 20.000 volume. 
 Colecţiile sunt structurate pe domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe 

economice, ştiinţe social-politice, informatică, matematică, 
istorie, filosofie, lingvistică etc. 

 Colecţii de reviste de specialitate, ziare, documente audio-
video. 

 Lucrări de licenţă, lucrări de disertație, teze de doctorat. 
 Fondul de carte se completează periodic cu noi apariţii pe baza 

ofertelor şi comenzilor la edituri, precum şi prin importante 
donaţii. 

 
Servicii gratuite oferite cititorilor: 
 Acces la cataloage tradiţionale şi informatizate. 
 Acces direct la publicaţii în sălile de lectură. 
 Împrumut de publicaţii la domiciliu. 
 Asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage. 
 Furnizarea de informaţii bibliografice pentru temele care fac 

parte din planul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică – 
disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite integral cu 
material bibliografic în număr suficient de exemplare (cursuri 
universitare şi bibliografie suplimentară). 

 
Activitatea bibliotecarului: 
 prelucrează biblioteconomic publicaţiile; 
 asigură condiţiile necesare pentru consultarea documentelor în 

sala de lectură sau împrumut acasă; 
 asigură informarea cititorilor prin actualizarea periodică a bazei 

de date, oferirea de informaţii bibliografice. 
 

 Biblioteca universitară proprie (BURG) 
Str. Rîului, Nr. 23;  
Program:  Luni, Marţi, Miercuri: 8:00 – 16:00 
  Joi, Vineri: 10:00 – 18:00 
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 Biblioteca Centrală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 
Adresa fizică: Str. Lucian Blaga, nr. 2A, Sibiu – 550169 
Adresa de corespondență: B-dul Victoriei, nr. 10, Sibiu 
Telefon: +40-(269) 44.60.77 și 21.10.56  
Fax: +40-(269) 44.10.10  
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro  
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro 
Program: Luni – Vineri: 8:00 – 20:00 
Program în sesiune: Luni – Vineri: 8:00 – 20:00 

       Sâmbăta: 8:00 – 16:00  

 Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu 
Str. George Bariţiu, nr. 5, 7, Sibiu – 550178 
Telefon: +40 269 210551, +40 269 215775,  +40 369-561731 
Fax:+40 269 215775 
E-mail: bjastrasibiu@yahoo.com 
Web: http://www.bjastrasibiu.ro 
Program: Luni – Vineri: 8:00 – 20:00 

 
 

EDITURA BURG 
 

Editura BURG a Universităţii 
Româno-Germane a fost înfiinţată la 
propunerea Senatului Universităţii 
Româno-Germane din Sibiu, în temeiul 
art. 8, lit. e şi art. 9 din Statutul Fundaţiei 
Universitare pentru Integrare Europeană 
(FUIE). 

Obiectul de activitate al editurii îl reprezintă editarea, 
tipărirea şi difuzarea în ţară şi / sau străinătate, de lucrări din 
domeniul ştiinţei, culturii ori aparţinând altor domenii, precum şi de 
traduceri în şi din limba română. 

 

mailto:bcu@ulbsibiu.ro
http://bcu.ulbsibiu.ro/
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Seriile / colecţiile de editare a lucrărilor, precum şi consilierii 
ştiinţifici ai acestora sunt: 

1. Economică - conf.univ.dr. George BĂLAN 
2. Filologie - conf.univ.dr. Catrina-Alexandra CIORNEI 
3. Informatică/Matematică-conf.univ.dr. Alexandru HAMPU 
4. Istorie/Politică - prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN 
5. Juridică - lect.univ.dr. Elisabeta BOȚIAN 
6. Management/Marketing-prof.univ.dr. Hortensia GORSKI 
7. Psihologie/Sociologie-prof.univ.dr.Ioan-Constantin PETCA 
8. Tehnică - conf.univ.dr. Elena SIMA 
9. Varia - prof.univ.dr. Constantin TELEŞPAN 
10. Atractiv și practic - lect.univ.dr. Ioan Mirel Hăbean, 

Lect.univ.dr. Elida Todăriță 
 
Editura este deschisă colaborării cu orice persoană cu 

preocupări ştiinţifice, didactice sau de cercetare din cadrul FUIE, al 
Institutului de Studii Administrative al României (ISA) „Paul 
Negulescu”, al Universităţii Româno-Germane din Sibiu, precum şi 
cu persoane, cadre didactice sau cercetători din ţară sau 
străinătate, pentru editarea de lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, 
lucrări adresate specialiştilor şi studenţilor, mediului universitar prin 
excelenţă. Acceptarea lucrărilor şi acordarea de cod ISBN sunt 
condiţionate de avizul ştiinţific al consilierului ştiinţific al domeniului 
respectiv. 

De la înfiinţare şi până în prezent, editura a publicat peste 
nouăzeci de titluri de carte ştiinţifică, periodice, volume ale unor 
sesiuni de comunicări şi buletine ştiinţifice. 

 
Contact:  
Directorul editurii: Lect.univ.dr. Elida TODĂRIȚĂ 
Str. Rîului, nr. 23, Sibiu 
Tel.: 0269 233 568; int. 125 
Fax: 0269 233 576 
E-mail: editura.burg@roger-univ.ro  
Web: www.burg.roger-univ.ro 
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INTERNET 
 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu dispune de o 
reţea împărţită în trei subreţele: prima utilizându-se în 
administrarea întregului sistem informatic al Universităţii, a doua 
este folosită pentru activitatea didactică, iar cea de-a treia pentru 
activitatea administrativă.  

Subreţeaua dedicată activităţii didactice este formată din 
laboratoarele de informatică, fiecare având în componenţă sisteme 
performante de lucru, unde sunt instalate soft-urile necesare bunei 
desfăşurări a activităţilor didactice cuprinse în planurile de 
învăţământ. 

Studenţii universităţii beneficiază de acces gratuit la 
Internet. Accesul se face în două moduri: în laboratoarele de 
informatică, după un orar bine stabilit în afara activităţilor didactice 
desfăşurate, şi prin reţea wireless. Legătura la Internet este 
asigurată de unul dintre cei mai mari provideri din România, 
aceştia asigurându-ne o bandă de 10 Mb/s. 

Pe lângă sistemele de calcul care fac parte din reţeaua de 
calculatoare mai există peste 10 imprimante, trei scanere, patru 
videoproiectoare, trei multifuncţionale, care contribuie la bunul 
mers al activităţilor ce se desfăşoară în cadrul Universităţii. 
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A N U L   I 

TRANSA 1 TRANSA 2 TRANSA 3 TRANSA 4 TRANSA 5 TRANSA 6 TRANSA 7 TRANSA 8 

TOTAL 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 
SUMA 

PERI-

OADA 

800 LEI LA 

INCHEIEREA 

CONTRACTULU

I 

200 LEI 
09-20. 

11.2015 
200 LEI 

02-11. 

12.2015 
200 LEI 

18-30. 

01.2016 
200 LEI 

08-19. 

02.2016 
200 LEI 

01-11. 

03.2016 
200 LEI 

04-15. 

04.2016 
200 LEI 

09-20. 

05.2016 

2.200 

LEI 

 

A N U L   II  

800 

LEI 

05-16. 

10.2015 

200 

LEI 

09-20. 

11.2015 
200 LEI 

02-11. 

12.2015 
200 LEI 

18-30. 

01.2016 
200 LEI 

08-19. 

02.2016 
200 LEI 

01-11. 

03.2016 
200 LEI 

04-15. 

04.2016 
200 LEI 

09-20. 

05.2016 

2.200 

LEI 

 

A N U L   III (DREPT) 

800 

LEI 

05-16. 

10.2015 

200 

LEI 

09-20. 

11.2015 
200 LEI 

02-11. 

12.2015 
200 LEI 

18-30. 

01.2016 
200 LEI 

08-19. 

02.2016 
200 LEI 

01-11. 

03.2016 
200 LEI 

04-15. 

04.2016 
200 LEI 

09-20. 

05.2016 

2.200 

LEI 

 
 

A N U L   III ,  A N U L   IV ( ABSOLVENTI )    

800 

LEI 

05-16. 

10.2015 

280 

LEI 

09-20. 

11.2015 

280 

LEI 

02-11. 

12.2015 
280 LEI 

18-30. 

01.2016 
280 LEI 

08-19. 

02.2016 

280 

LEI 

01-11. 

03.2016 
- - - - 

2.200 

LEI 

 

MASTER I 

900  LEI LA 

INCHEIEREA 

CONTRACTULU

I 

200 LEI 
09-20. 

11.2015 
200 LEI 

02-11. 

12.2015 
200 LEI 

18-30. 

01.2016 
200 LEI 

08-19. 

02.2016 
200 LEI 

01-11. 

03.2016 
200 LEI 

04-15. 

04.2016 
200 LEI 

09-20. 

05.2016 

2.300 

LEI 

 

MASTER II 

900 

LEI 

05-16. 

10.2015 
200 LEI 

09-20. 

11.2015 
200 LEI 

02-11. 

12.2015 
200 LEI 

18-30. 

01.2016 
200 LEI 

08-19. 

02.2016 
200 LEI 

01-11. 

03.2016 
200 LEI 

04-15. 

04.2016 
200 LEI 

09-20. 

05.2016 

2.300 

LEI 

 

 

T A X E   D E   Ş C O L A R I Z A R E 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016 
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ANEXA 2 
 

LISTA ÎNDRUMĂTORILOR DE AN  
2015 - 2016 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Specializarea şi anul de 
studiu 

Cadrul didactic îndrumător 

1. Drept anul I Lect.univ.dr. Nicolae SCUTEA 

2. Drept anul II Conf.univ.dr. Elisabeta Boțian 

3. Drept anul III Lect.univ.dr. Claudiu BĂRA 

4. Drept anul IV Lect.univ.dr. Nicolae SCUTEA 

5. 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune; Economia comerţului, 
turismului, serviciilor şi 
managementul calităţii;  
Management;  

 
Lect.univ.dr.  Diana Ranf 

Lect.univ.dr.  Elida TODĂRIŢĂ 
Asist.univ.dr. Diana VASIU  

 

6. 
Contabilitate şi informatică de 
gestiune anul II 

Lect.univ.dr. Daniela POPA 

7. 
Contabilitate şi informatică de 
gestiune anul III 

Conf.univ.dr. Alina CIUHUREANU  

8. 
Economia comerţului, turismului, 
serviciilor şi managementul 
calităţii anul II 

Asist.univ.dr. Mircea FUCIU 

9. 
Economia comerţului, turismului, 
serviciilor şi managementul 
calităţii anul III 

Asist.univ.dr. Diana VASIU  
 

10. Management anul II Conf.univ.dr. Elena SIMA  

11. Management anul III Lect.univ.dr. Liana MARCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 3 
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ADRESE UTILE 
 
 

TEATRE 
 
 Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu – Bd-ul. Corneliu Coposu, Nr. 2, Tel. 0269/210.092 
 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” – Str. Alexandru Odobescu, Nr. 4, Tel. 0269/211.349, 

0269/210.468  
 Filarmonica de Stat Sibiu– Str. Cetăţii, Nr. 3-5, Tel. 0269/210.264 
 
 

INSTITUŢII DE INTERES PUBLIC 
 
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Str. Morilor, Nr. 51A, Tel. 

0269/210882 
 Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu – Bd-ul. Mihai Viteazu, Nr. 4, Tel. 0269/214.279 
 Casa de Cultură a Municipiului Sibiu – Parcul Tineretului, Nr. 1, Tel. 0369/405.253 / 405.254 
 Casa de Cultură a Studenţilor – Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Tel. 0269/212.883 
 Consiliul Judeţean Sibiu – Str. General Magheru, Nr. 14, Tel. 0269/217.733 
 Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu – Calea Dumbrăvii, Nr. 17, Tel. 

0269/218.176 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu – Str. Revoluţiei, Nr. 4-6, Tel. 0269/216.262 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu – Calea Dumbrăvii, Nr. 17, Etaj I, Camera 100, Tel. 

0269/217.516 
 Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Sibiu – Str. Dorului, Nr. 21, Tel. 

0269/234.458 
 Instituția Prefectului Judeţul Sibiu – Str. Andrei Şaguna, Nr. 10, Tel. 0269/210.104 
 Primăria Municipiului Sibiu – Str. Samuel von Brukenthal, Nr. 2, Tel. 0269/208.800 
 Spitalul Clinic Judeţean Sibiu – Bd-ul. Corneliu Coposu, Nr. 2-4, Tel. 0269/215.050 

 

 


