HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 61 din data de 18.12.2012
privind programul de lucru în perioada sărbătorilor de iarnă, scoaterea la
concurs a unor posturi vacante, numirea în funcţii de conducere, modificarea
componenţei unor comisii de evaluare, acordarea unor burse speciale ocazionale,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 18.12.2012,
Analizând NOTA privind modul de punere în aplicare a prevederilor HGR nr.
1123/27.11.2012, precum şi înregistrarea în documentele de evidenţă a timpului de muncă,
elaborată de către compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Generale
Administrative şi avizată de Oficiul Juridic,
Luând în analiză solicitarea Bibliotecii Centrale Universitare privind programul de
lucru în perioada sărbătorilor de iarnă,
Analizând propunerea d-lui prorector Prof. univ. dr. Claudiu Kifor, de organizare a
concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii superioare în
cadrul Centrului de Transfer tehnologic şi postului de Şef serviciu Cercetare, Dezvoltare,
Inovare şi Programe Structurale,
Luând în considerarea propunerea d-nei prorector Prof. univ. dr. Livia Ilie de
modificarea a componenţei colectivului care va coordona procesul de autoevaluare
instituţională a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
Analizând propunerea d-nei prorector Prof. univ. dr. Mioara Boncuţ, de acordare a
unor burse speciale ocazionale,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta ULBS,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă NOTA privind modul de punere în aplicare a prevederilor HGR nr.
1123/27.11.2012, precum şi înregistrarea în documentele de evidenţă a timpului de muncă a
zilelor de 24.12.2012 şi 31.12.2012 declarate zile libere, dar care se vor recupera în 12 şi
19.01.2013. Reflectarea în documentele de evidenţă a timpului de muncă a zilelor de
24.12.212, 31.12.2012, 12.01.2013 şi 19.01.2013 se va face conform Notei anterior
menţionate şi care a fost comunicată tuturor structurilor academice şi neacademice din
universitate.
Art. 2. Aprobă ca în perioada 24 decembrie 2012- 04 ianuarie 2013 Biblioteca
Centrală a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu să nu funcţioneze, cu reluarea activităţii
începând cu data de 07.01.2012.
Art. 3. Aprobă solicitarea d-lui prorector Prof. univ. dr. Claudiu Kifor de organizare a
concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii superioare în

cadrul Centrului de Transfer Tehnologic şi a postului de Şef serviciu Cercetare, Dezvoltare,
Inovare şi Programe Structurale.
Art. 4. Aprobă ca d-nul dr. Dan Chicea să exercite prin delegare de atribuţii funcţia de
director al Centrului de cercetare în medicină respiratorie pediatrică.
Art. 5. Aprobă modificarea componenţei colectivului care va coordona procesul de
autoevaluare în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în vederea evaluării
instituţionale internaţionale EUA, prin cooptarea d-lui Conf. univ. dr. Dan Miricescu, în locul
d-lui Conf. univ. dr. Horaţiu Rusu, în calitate de membru în cadrul comisiei.
Art. 6. Aprobă propunerea d-nei prorector Prof. univ. dr. Mioara Boncuţ, de acordare
a unei burse speciale ocazionale, în cuantum mediu de 640 lei studenţilor membrii ai
Senatului universitar care s-au implicat în activitatea de pregătire, analiză, dezbatere şi
aprobare a documentelor în şedinţele Senatului. Analiza, aprobarea şi acordarea burselor se
face de către Comisia Centrală de acordare a burselor pe universitate.
Art. 7. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 8. 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

