HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 63 din data de 22.01.2013
privind organizare de şedinţe în cadrul facultăţilor, modificarea componenţei
comisiei pentru examenele de licenţă şi disertaţie 2013, suspendarea contractului de
munca, majorarea cuantumului subvenţiei individuale pentru studenţi, de
prelungire/suspendare a programelor de pregătire a doctoratului, elaborarea
Raportului privind starea universității, aprobarea taxelor de susținere a concursului
pentru ocuparea posturilor didactice,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 22.01.2013,
Analizând propunerea Facultăţii de Ştiinţe de modificare a componenţei comisiei
pentru examenele de licenţă şi disertaţie 2013,
Analizând cererea d-lui Conf. univ. dr. Poiană Ion de suspendare a contractului de
muncă,
Analizând cererile unor studenți de prelungire/suspendare a programelor de pregătire
a doctoratului,
Luând în considerare Nota privind creşterea subvenţiei pentru cămine pentru studenţii
orfani, copiii de cadre didactice şi studenţii străini care studiază în regim de gratuitate, cu 25
lei/student/lună,
În temeiul prevederile art. 311(7) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88
din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie, Ordinul MECTS 3271/14.02.2012 privind metodologia cadru de absolvire a
examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior, HG 681/2011 – Codul studiilor
universitare de doctorat, Regulamentul privind Managementul procesului de învățământ
utilizțnd sistemul european de credite transferabile,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 28.01.2013, decanii facultăților vor organiza cel puțin o
întâlnire săptămânală cu prodecanii și directorii de departamente în care să se comunice
măsurile adoptate de către Consiliul de Administrație sau Senat, precum și analiza
problemelor curente ale facultăților.
Art. 2. Aprobă propunerea Facultăţii de Ştiinţe de modificare a componenţei comisiei
pentru examenele de licenţă şi disertaţie sesiunea februarie 2013 prin înlocuirea d-lui Tătaru
Costel, pensionat, cu d-nul Prof. univ. dr. Pomohaci Cornel.
Art. 3. Aprobă cererea d-lui Conf. univ. dr. Poiană Ion, titular în cadrul Facultăţii de
Drept, privind acordarea concediului fără plată și suspendarea contractului individual de
muncă pentru o perioadă de un an, începând cu data de 15.01.2013, pentru motive personale.

Art. 4. Aprobă Nota privind creşterea subvenţiei pentru cămine pentru studenţii
orfani, copiii de cadre didactice şi studenţii străini care studiază în regim de gratuitate, cu 25
lei/student/lună, începând cu data de 01.12.2012.
Art. 5. Aprobă cererile unor studenți doctoranzi de prelungire/suspendare a
programelor de pregătire a doctoratului.
Art. 6. Aprobă cererea studentei Bratu Maria, an IV la Facultatea de Medicină,
privind reglementarea regimului de înmatriculare în anul universitar 2012-2013 și privind
plata taxei aferentă creditelor nerealizate.
Art. 7. Avizează Raportul privind realizarea programului de investiții și reparații pe
anul 2012.
Art. 8. Aprobă Nota de fundamentare a taxei pentru organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea posturilor didactice elaborată de departamentele de specialitate
din cadrul Direcției Generale Administrative, după cum urmează:
- pentru postul de asistent universitar – 100 lei
- pentru postul de lector universitar/șef de lucrări – 150 lei
- pentru postul de conferențiar universitar – 200 lei
- pentru postul de profesor universitar – 250 lei
Art. 9. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 10. 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

