HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 42 din data de 21.09.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 21.09.2012,
Analizând Nota cu privire la necesitatea şi oportunitatea menţinerii calităţi de cadru
didactic titular în învăţământ a profesorilor universitari care împlinesc vârsta de 65 de ani şi
metodologia privind aprobarea menţinerii calităţii de titular a profesorilor universitari la
împlinirea vârstei de 65 de ani, elaborate de către prorectorul cu probleme academice şi
prorectorul cu strategii financiare şi organizaţionale, în temeiul art. 289 (6) din LEN,
Luând în analiză cererile unor cadre didactice de a efectua activităţii didactice şi
stagii de pregătire în alte instituţii de învăţământ superior,
Luând în discuţie cererile unor studenţi de a beneficia de facilităţi la plata taxelor de
şcolarizare în anul universitar 2012-2013,
Analizând Nota nr. 1577/03.09.2012 cu privire la cuantumul indemnizaţiilor de
conducere ale funcţiilor de conducere alese/numite în învăţământ stabilit conform Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4892/31.07.2012, elaborată de
către departamentele de specialitate din cadrul DGA,
Examinând Nota cu privire la închirierea unor spaţii temporar disponibile din cadrul
Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Litere şi Arte în vederea instalării unor automate de
cafea,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar Nota cu privire la
necesitatea şi oportunitatea menţinerii calităţi de cadru didactic titular în învăţământ a
profesorilor universitari care împlinesc vârsta de 65 de ani şi metodologia privind aprobarea
menţinerii calităţii de titular a profesorilor universitari la împlinirea vârstei de 65 de ani,
elaborate de către prorectorul cu probleme academice şi prorectorul cu strategii financiare şi
organizaţionale, precum şi dosarele întocmite în această materie de către Prof. univ. dr. Leş
Ioan din cadrul Facultăţii de Drept şi Prof. univ. dr. Streza Laurenţiu din cadrul Facultăţii de
Teologie.
Art. 2. Aprobă cererea Prof. univ. dr. Dur Ioan din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane de a efectua activităţi de conducere de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice din
Cluj Napoca – Colegiul Baia Mare în anul universitar 2012-2013.

Art. 3. Aprobă cererea Conf. univ. dr. Bardac Ovidiu Dorin din cadrul Facultăţii de
Medicină de a efectua un stagiu de pregătire profesională într-o altă instituţie de învăţământ
superior.
Art. 4. Aprobă prelungirea contractului de prestări de servicii încheiat cu PFA Joldi
Gabriela în domeniul Medicină dentară în anul universitar 2012-2013.
Art. 5. Aprobă trecerea de la departamentul 2 la departamentul 4 din cadrul Facultăţii
de Medicină a următoarelor cadre didactice: Mihai Miţariu şi Mihaela Cernuşca ca urmare a
încetării stării de incompatibilitate.
Art. 6. Solicită date suplimentare care să susţină temeinicia şi legalitatea cererilor de
scutire de la plata taxelor de şcolarizare formulate de către studenta Stanciu Maria.
Art. 7. Aprobă Nota nr. 1577/03.09.2012 cu privire la cuantumul indemnizaţiilor de
conducere ale funcţiilor de conducere alese/numite în învăţământ stabilit conform Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4892/31.07.2012, elaborată de
către departamentele de specialitate din cadrul DGA.
Art. 8. Aprobă Nota cu privire la închirierea unor spaţii temporar disponibile din
cadrul Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Litere şi Arte în vederea instalării unor
automate de cafea.
Art. 9. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

