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

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 68 din data de 05.03.2013
privind aprobarea unor metodologii, procedura privind acordarea gradaţiilor de merit,
perioada de desfăşurarea a sesiunii de restanţe, aprobarea transmiterii de dosare de
autoevaluare la ARACIS, cererea de acordare a concediului fără plată,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 05.03.2013,
Analizând propunerea referitoare la Metodologia privind aprobarea menţinerii calităţii
de titular profesorilor universitari conducători de doctorat după împlinirea vârstei de 65 de
ani,
Analizând procedura privind acordarea gradaţiilor de merit,
Analizând propunerea de desfăşurarea a sesiunii de restanţe,
Analizând referatul realizat de Facultatea de Ştiinţe Economice cu privire la aprobarea
transmiterii dosarelor de autoevaluare ARACIS pentru specializările Contabilitate şi
Informatică de Gestiune şi Management,
Analizând cererea cererea d-nei Săvescu Roxana Florenţa angajată pe postul de lector
în cadrul Facultăţii de Inginerie, de aprobare a concediului fără plată,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată, Carta ULBS,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie, art. 54 din
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, actualizată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă ”Metodologia privind aprobarea menţinerii calităţii de titular
profesorilor universitari conducători de doctorat după împlinirea vârstei de 65 de ani”, cu
completările şi modificările aduse în cadrul şedinţei şi propune Senatului abrogarea
„Metodologiei privind aprobarea menţinerii calităţii de titular după îndeplinirea vârstei de 65
de ani”.
Art. 2. Aprobă ca în anul universitar 2012-2013 să nu se acorde gradaţii de merit,
până la elaborarea şi aprobarea în senat a Metodologiei şi Regulamentului privind acordarea
gradaţiilor de merit.
Art. 3. Avizează şi transmite aprobării senatului universitar propunerea ca sesiunea de
restanţe pentru examenele nepromovate din sesiunea de iarnă să se desfăşoare în prima
săptămână a semestrului II, iar sesiunea de restanţe pentru examenele susţinute în perioada
sesiunii de vară să se desfăşoare în prima săptămână după încheierea sesiunii de examene a
semestrului II.
Art. 4. Aprobă referatul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu privire la aprobarea
transmiterii la ARACIS dosarele de autoevaluare pentru specializările Contabilitate şi
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Informatică de Gestiune, domeniul Contabilitate, forma de învăţământ IF, durata studiilor 3
ani si pentru specializarea Management, domeniul management, forma de învăţământ IF,
durata studiilor 3 ani, 180 de credite.
Art. 5. Aprobă cererea d-nei Săvescu Roxana Florenţa angajată pe postul de lector în
cadrul Facultăţii de Inginerie, de acordare a concediului fără plată pentru perioada 11.03.2013
– 01.06.2013.
Art. 6. Aprobă cererea d-lui Andrei Terian-Dan, lector în cadrul Facultăţii de Litere şi
Arte, de decontare a cheltuielilor necesare deplasării la Institutul de Literatură Universală al
Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava, în perioada 8-12 aprilie 2013, pentru a participa
la manifestările ştiinţifice ale Institutului. Se aprobă cererea cu condiţia regularizării
ulterioare a sumei din regia proiectelor de cercetare coordonate de petent.
Art. 10. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 11. 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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