HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 58 din data de 04.12.2012
privind soluţionarea unor cereri de reducere a taxei de susţinere a tezei de
doctorat şi de restituire a unor sume achitate din taxa de şcolarizare, a cererilor de
prestare de activităţi didactice la alte instituţii de învăţământ superior, scoaterea la
concurs a unui post de secretar şef, aprobarea unor organigrame
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 04.12.2012,
Analizând propunerile Departamentului de Comunicaţii şi Marketing cu privire la
migrarea căsuţelor de e-mail de pe platforma existentă pe cea Google Apps,
Analizând cererile unor studenţi de reducere a plaţii taxei de susţinere publică a tezei
de doctorat şi de restituire a unor sume achitate din taxa de şcolarizare,
Luând în considerare cererea d-nei Prof. univ. dr. Corbeanu Aurora de prestare
activităţi didactice la alte instituţii de învăţământ superior,
Analizând propunerea Consiliului Facultăţii de ŞAIAPM privind scoaterea la concurs
a postului de secretar şef,
Analizând propunerile de organigramă înaintate de Facultatea de Litere şi Arte şi a
Departamentului de Consultanţă, Perfecţionare şi Formare Profesională Continuă,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 288 (3), actualizată,
art. 88 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă propunerea Departamentul de Comunicaţii şi Marketing din cadrul
Direcţiei Generale Administrative de migrare a datelor referitoare la căsuţele de e-mail de pe
platforma actuală pe cea oferită de Google Apps în vederea reducerii costurilor de
administrare.
Art. 2. Aprobă reducerea cu 50% a taxei de susţinere a tezei de doctorat pentru d-na
Anca Văcar (Tutulea), angajată a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în funcţia de
preparator universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice, înmatriculată la data de
01.10.2008, în domeniul de doctorat Management sub conducerea ştiinţifică a d-lui Prof.
univ. dr. Dănuţ Dumitru Dumitraşcu.
Art. 3. Respinge cererea d-nei Grecu (Fabian) Gabriella, masterand în anul I, ID
specializarea „Managementul afacerilor”, de restituire a primei tranşe achitate în procent de
35% din valoarea taxei de şcolarizare datorată pentru anul universitar 2012-2013 , conform
Contractului de şcolarizare încheiat cu universitatea pentru anul universitar 2012-2013.
Art. 4. Aprobă cererea d-nei Prof. univ. dr. Aura Corbeanu, cadru didactic titular al
Faultăţii de Litere şi Arte, Departamentul de Artă Teatrală, de prestare de activităţi didactice

în anul universitar 2012-2013 la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş, în calitatea
de cadru didactic asociat.
Art.5. Aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de ŞAIAPM privind scoaterea la
concurs a postului de secretar şef, ca urmare a pensionării d-nei Covţun Stela Bucura.
Art.6. Aprobă Organigrama şi statul de funcţii al Centrului de Limbi Străine din
cadrul Facultăţii de Litere şi Arte pentru anul universitar 2012-2013.
Art. 7. Aprobă Organigrama Departamentului de Consultanţă, Perfecţionare şi
Formare Profesională continuă.
Art. 8. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 9. 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

