HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 46 din data de 03.10.2012
privind soluţionarea unor cereri ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 03.10.2012,
Analizând cererile unor cadre didactice şi personal didactic auxiliar privind avizarea
prestării de activităţi didactice în alte instituţii de învăţământ superior de stat, de detaşare la
autorităţi publice cu rezervare de post, de acordare de facilităţi la plata taxei de şcolarizare,
de aprobare de concediu fără plată, de delegare de atribuţii de coordonare pe perioadă
determinată de 6 luni şi de derularea programului de studiu „Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar” în anul universitar 2012-2013,
Având în vedere prevederile art. 288 (31), art. 304 (6), (12) din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, art. 45,46,52 (d), 54 din Legea 53/2003 – Codul muncii, art. 88 din
Carta ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar cererile privind prestarea
de activităţi didactice în alte instituţii de învăţământ de stat a următoarelor cadre didactice:
- Conf. univ. dr. Dan-Şerban Sava – la Universitatea din Piteşti
- Conf. univ. dr. Cenuşer Didi-Ionel - la Universitatea din Piteşti
Art. 2. Aprobă cererea de detaşare cu rezervare de post pe durată determinată de şase
luni, începând cu data de 01.10.2012, a d-nei Conf. univ. dr. ing. Mitea Adi-Cristina la
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia Generală Mediu de
Afaceri.
Art. 3. Aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare datorată de domnul Cârstea
Ioan Ilie, laborant cu atribuţii de administrator patrimoniu în cadrul Facultăţii de ŞAIAPM,
înmatriculat ca student la programul de studii universitare de master MPMA pentru anul
universitar 2012-2013.
Art. 4. Respinge cererea de reducere a taxei de şcolarizare datorată de d-nul Bâtiu
Ciprian Dan, asistent universitar în cadrul Facultăţii de Inginerie, înmatriculat student
doctorand în anul universitar 2012-2013.

Art. 5. Aprobă cererea de concediu fără plată pentru anul universitar 2012-2013 a dlui Burchel Lucian, lect. univ. drd. în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale mediului, fizică,
educaţie fizică şi sport, Facultatea de Ştiinţe.
Art. 6. Aprobă referatul întocmit de Directorul Departamentului de Comunicaţii şi
Marketing nr. 2934/28.09.2012, privind delegare de atribuţii de coordonare a biroului
Comunicaţii de date din cadrul departamentului, pe perioadă determinată de 6 luni, pentru dnul ing. Dan Drăghici.
Art. 7. Aprobă derularea programului de studii universitare de licenţă „Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar” în anul universitar 2012-2013, organizat de către
Departamentul de Drept Privat şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Drept.
Art. 8. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi Direcţiei Generale Administrative
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 9. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri şi transmiterea spre aprobare la senatul universitar.

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

