HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 50 din data de 16.10.2012
privind soluţionarea unor cereri de acordare de facilităţi la plata taxei de
şcolarizare şi de prelungire a duratei doctoratului, de prestarea de activităţi didactice
în alte instituţii de învăţământ superior, de participare la conferinţe ştiinţifice şi de
plată a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 16.10.2012,
Analizând propunerile conducătorului de doctorat Prof. univ. dr. Ovidiu Tiţa de
prelungire a duratei doctoratului pentru doi doctoranzi, de acordare a unor facilităţi la plata
taxei de şcolarizare, precum şi cererile unor cadre didactice de prestarea de activităţi
didactice în alte instituţii de învăţământ superior, de participare la conferinţe ştiinţifice, de
aprobare a unor programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi
de plată a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti,
Având în vedere prevederile art. 39(3) din HG 681/2011 – Codul studiilor universitare
de doctorat; art. 288 (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; prevederile OU 71/2009
coroborate cu OU 17/23.08.2012, art. 88 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă prelungirea duratei programului de studii universitare de doctorat cu
un an pentru următorii studenţi doctoranzi aflaţi sub coordonarea Prof. univ. dr. Ovidiu Tiţa:
- Dan Mutu
- Dan Alina Florentina
Aprobarea va fi supusă validării senatului universitar.
Art. 2. Aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar 20122013 pentru Filoti Paul Rareş, student la specializarea ECTS, anul II din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Ecoomice, forma de învăţământ ID.
Art. 3. Respinge cererea de reducere cu 1/3 a taxei de şcolarizare pentru anul
universitar 2012-2013 depusă de Awdi Waled, student pe cont propriu valutar în cadrul
Facultăţii de Medicină, în baza scrisorii MECTS- Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi
Europene nr. 45656/MP/09.10.2012.

Art. 4. Aprobă plata taxei de participare la Conferinţa Internaţională de Psihologie
PsiWorld 2012, organizată la Bucureşti în perioada 18-21.10.2012, şi decontarea cheltuielilor
de transport conform legii pentru următorii studenţi înmatriculaţi la ciclu de învăţământ de
master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane:
- Carmen Ranca
- Mihai Dirinea
Art. 5. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar cererile Prof. univ. dr. ing.
Valentin Dan Petrescu de a presta activităţi didactice la Universitatea Politehnică din
Bucureşti şi a Asist. univ. dr. ing. Narcisa Vrânceanu de a susţine activităţi didactice la
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.
Art. 6. Aprobă plata cheltuielilor de judecată şi a drepturilor salariale stabilite prin
Decizia civilă irevocabilă nr. 3638/17.09.2012, pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul
nr. 1205/100/2009, în conformitate cu dispoziţiile OG nr. 17/23.08.2012 coroborate cu
dispoziţiile OUG nr. 71/2009, prin eşalonare în cotele procentuale prevăzute de lege în
perioada 2012-2016.
Art. 7. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri şi transmitere spre aprobarea senatului universitar.

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

