Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Directia General Administrativă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 65 din data de 12.02.2013
privind aprobarea/respingerea unor dosare de concurs pentru posturi didactice,
renunţarea la calitatea de preşedinte al unor comisii datorită stării de
incompatibilitate, soluţionarea unor cereri de reducere a taxei de şcolarizare, încetare a
contractului de muncă, punerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 12.02.2013,
Analizând dosarele depuse pentru participarea la concurs în vederea ocupării unor
posturi didactice vacante,
Luând în considerare situaţiile de incompatibilitate a unor membri din comisiile de
concurs,
Analizând cererile unor studenţi de reducerea taxei de şcolarizare,
Analizând cererea unor cadre didactice de încetarea contractului de muncă,
Analizând cererea Facultăţii de Ştiinţe Economice de modificare a comisiilor de
licenţă şi disertaţie pentru sesiunea februarie 2013,
Analizând cererea Facultăţii de Drept cu privire la înlocuirea unor membri din
componenţa comisiilor de licenţă pentru sesiunea februarie-martie 2013,
Luând în considerare Nota privind cuantumul şi modul de plată a diferenţelor salariale
stabilite în baza Legii nr. 221/2008 prin hotărâri judecătoreşti,
Analizând propunerea d-lui prorector prof. univ. dr. Claudiu Kifor de achiziţie de
servicii de acces la baze de date în vederea publicării şi indexării de articole de specialitate,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată, art. 88 din
Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HG 457/2011 – Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice,
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă participarea la concurs pentru ocuparea de posturi didactice de lector a
următorilor candidaţi:
Poziţia 16, lector în cadrul Departamentului de Jurnalism, Relaţii Publice,
Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Ştiinţe Sociu-Umane – d-na
Georgeta Sorin CORMAN;
Poziţia 70, lector în cadrul Departamentului de Jurnalism, Relaţii Publice,
Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Ştiinţe Sociu-Umane – d-ul Radu
Ioan POPA;
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-

Poziţia 29, lector în
cadrul
Departamentului de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe – d-na
Andreea SARAFOLEANU;
Art. 2. Respinge candidatura d-nei Lavinia Alexe pentru ocuparea postului de lector în
cadrul Departamentului de Arte Vizuale, Facultatea de Litere şi Arte, deoarece nu deţine titlul
ştiinţific de doctor.
Art. 3. Respinge candidatura d-nei Mirela Dragomir pentru poziţia 51, şef lucrări în
cadrul Departamentului de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe pe considerentul
că aceasta deţine diploma de doctor în domeniul Inginerie Mecanică, iar domeniul postului
este Inginerie Industrială.
Art. 4. Aprobă înlocuirea d-lui prof. univ. dr. Dumitru Batâr din calitatea de
preşedinţe al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de lector, poziţia…..în cadrul
Departamentului…….., Facultatea…….. aflat în stare de incompatibilitate cu unul dintre
candidaţi, cu d-na Adela Popa, membru supleant în comisie şi membru al Consiliului
Facultăţii.
Art. 5. Suspendă pentru această sesiune organizarea concursului pentru ocuparea
postului de lector, poziţiei 69 din cadrul Departamentului de Jurnalism, Relaţii Publice,
Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, deoarece d-nul Prof. univ. dr.
Dumitru Batâr, decan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, în calitate de preşedinte al
comisiei se abţine de la această calitate. În comisie nu mai există alţi membrii supleanţi care
să fie şi membrii ai Consiliului Facultăţii, iar senatul nu se poate întruni în şedinţă
extraordinară pentru întocmirea unei noi comisii.
Art. 8. Aprobă cererea de reducere cu 25% a taxei de şcolarizare datorată de d-nul
Cîrciu Vasile şi d-nul Cîrciu Mariu-Teodor, studenţi în anul III la specializarea Inginerie
economică, învăţământ la distanţă.
Art. 9. Aprobă încetarea contractului individual de muncă a d-nei Ramona Reff,
începând cu data de 04.02.2013.
Art. 10. Aprobă modificarea componenţei comisiilor de licenţă şi disertaţie pentru
sesiunea februarie 2013 pentru Facultatea de Ştiinţe Economice în corelaţie directă cu
numărul studenţilor înscrişi în sesiunea de iarnă 2013, conform propunerii înaintate de către
conducerea facultăţii.
Art. 11. Aprobă cererea Facultăţii de Drept cu privire la înlocuirea din componenţa
comisiilor de licenţă pentru sesiunea februarie-martie 2013 a d-lui conf. Univ. dr. Ion Poiană,
cu d-nul lect. Univ. dr. Vasile Vidrighin, şi excluderea d-lui prof. univ. dr. Stancu Şerb pentru
lipsa de calitate de titular al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Art. 12. Aprobă Nota privind cuantumul şi modul de plată a diferenţelor salariale
stabilite în baza Legii nr. 221/2008 prin hotărâri judecătoreşti elaborată de departamentele de
specialitate din cadrul Direcţiei Generale Administrative şi prezentată în cadrul şedinţe de dnul director general administrativ Vasile Moţoc.
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Art. 13. Aprobă propunerea d-lui prorector prof. univ. dr. Claudiu Kifor de colaborare
cu anumite baze de date în vederea publicării de articole de specialitate. Costurile pentru
încheierea acestor parteneriate vor fi suportate din bugetul Şcolii doctorale a universităţii.
Art. 14. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 15. 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
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