HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 36 din data de 17.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 17.07.2012,
Luând în considerare rezultatele procesului de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale personalului didactic auxiliar în anul 2011,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
Coroborat cu prevederile art. 188-197 din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă completarea Programului de Instruire pentru anul 2012 cu propunerile
formulate de către Direcţia Generală Administrativă în materie de perfecţionare a pregătirii
profesionale a personalului din serviciile suport.
Art. 2. Structurile administrative cu atribuţii în domeniul perfecţionării pregătirii
profesionale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 37 din data de 17.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 17.07.2012,
Analizând cererile unor studenţi doctoranzi de modificare a datei de susţinere publică
a tezei de doctorat, respectiv de transfer la un alt conducător de doctorat,
Luând în analiză cererile unor cadre didactice privind stabilirea salariului la încetarea
mandatului dintr-o funcţie de conducere,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
precum şi HG 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat din ULBS,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Respinge cererea studentului doctorand Totoianu Virgil Radu de amânare a
datei de susţinere publică a tezei de doctorat, întemeiat pe faptul că durata programului de
pregătire a doctoratului a depăşit limita de zece ani reglementată de legislaţia în vigoare la
data înmatriculării petentului.
Art. 2. Aprobă cererea de transfer la un alt conducător de doctorat a studentei
doctorande Canţer Maria cu respectarea prevederilor contractului de finanţare şi a legislaţiei
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
Art. 3. Aprobă răspunsul privind considerentele de drept şi de fapt în baza cărora s-a
stabilit salariul la încetarea mandatului dintr-o funcţie de conducere a Prof. univ. dr. ing.
Duşe Dan Maniu şi Prof. univ. dr. Neamţu Mihai Leonida, elaborat de către Oficiul juridic.
Art. 4. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 38 din data de 24.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 24.07.2012,
Analizând proiectul de organigramă a ULBS, elaborat de către departamentele de
specialitate,
Luând în considerare propunerea de structură a anului universitar 2012-2013,
elaborată de către Prorectorul cu probleme academice,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării de către senatul universitar a proiectului de
organigramă a ULBS.
Art. 2. Aprobă structura anului universitar 2012-2013, cu menţiunea că reexaminările
se vor desfăşura în perioada 02-15 septembrie 2013 .
Art. 3. Structurile academice şi administrative vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 4. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 39 din data de 24.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 24.07.2012,
Analizând propunerile privind comisiile de concurs pentru posturile vacante scoase la
concurs, analizând şi cererile unor studenţi de reducere a taxei de şcolarizare,
Luând în considerare cererea de deplasare în interesul serviciului a unor cadre
didactice din universitate,
Analizând unele propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii postuniversitare,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie, HG
457/2011- Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Învăţământul superior coroborat cu Metodologia proprie a ULBS, precum şi
Ordinul 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă comisiile de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs
conform propunerilor avizate de comisiile facultăţilor.
Art. 2. Aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare datorată de studenta
doctorandă Iulian Neagoş, încadrată în funcţia de asistent universitar la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Departamentul Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate,
pentru anul universitar 2011-2012.
Art. 3. Aprobă deplasarea în interesul serviciului la Universitatea din Beijing a Prof.
univ. dr. ing. Oprean Constantin şi Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, în luna septembrie a.c.,
cu suportarea cheltuielilor de deplasare din fondurile Institutului Confucius.
Art. 4. Respinge propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare, formulate de d-mul Prof.
univ. dr. ing. Duşe Dan Maniu.
Art. 5. Structurile academice şi administrative vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 6. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 40 din data de 11.09.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 11.09.2012,
Analizând cifra de şcolarizare pentru ciclul de învăţământ de doctorat repartizată de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul nr. 4970/2012,
pentru anul universitar 2012-2013,
Luând în considerare proiectul de metodologie de organizare şi de desfăşurare a
concursului de admitere pentru studiile universitare de doctorat, elaborat de prorectorul cu
cercetarea ştiinţifică şi programe comunitare,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HG 681/2011 privind Codul Studiilor universitare de doctorat, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Studiilor universitare de doctorat din ULBS,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă pentru anul universitar 2012-2013 cifra de şcolarizare de 30 de
granturi doctorale fără taxă pentru studenţii români şi de 4 granturi doctorale fără taxă pentru
etnicii români cu domiciliul în străinătate, precum şi un număr de 70 de locuri în regim de
taxă.
Art. 2. Organizare şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat în limita cifrei de şcolarizare mai sus se va face în conformitate cu metodologia de
organizare şi de desfăşurare a concursului de admitere pentru studiile universitare de doctorat
care va fi aprobată de către senatul universitar.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 41 din data de 17.09.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 17.09.2012,
Analizând propunerile de modificare şi completare a unor regulamente în vigoare, a
unor proiecte de regulamente noi, dosare de evaluare în vederea autorizării/acreditării a unor
programe de studii universitare,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar propunerile de modificare
şi completare a unor dispoziţii din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat, elaborate de către prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
studii doctorale.
Art. 2. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar proiectul de regulament
privind organizarea şi funcţionarea departamentului de consultanţă, perfecţionare şi formare
continuă, elaborat de către prorectorul cu probleme academice.
Art. 3. Aprobă dosarul de evaluare în vederea acreditării programului de studii
universitare de licenţă de drept, forma cu frecvenţă.
Art. 4. Avizează propunerile de armonizare a dispoziţiilor din regulamentul de alegeri
a membrilor senatului universitar cu dispoziţiile procedurii a aplicare a regulamentului în
cauzăm elaborate de către Oficiul juridic.
Art. 5. Aprobă cererea privind modificarea unor planuri de învăţământ, formulată de
către conducerea Facultăţii de Ştiinţe şi a Facultăţii de SAIAPM.
Art. 6. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar dosarele de concurs pentru
ocuparea posturilor vacante.
Art.7. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar a modificării cerinţelor din
regulamentul de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante referitoare la
nivelul notei minime necesare pentru participarea la concurs şi a deţinerii diplomei de
absolvire a modulului de pregătire psihopedagogică.
Art. 8. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 42 din data de 21.09.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 21.09.2012,
Analizând Nota cu privire la necesitatea şi oportunitatea menţinerii calităţi de cadru
didactic titular în învăţământ a profesorilor universitari care împlinesc vârsta de 65 de ani şi
metodologia privind aprobarea menţinerii calităţii de titular a profesorilor universitari la
împlinirea vârstei de 65 de ani, elaborate de către prorectorul cu probleme academice şi
prorectorul cu strategii financiare şi organizaţionale, în temeiul art. 289 (6) din LEN,
Luând în analiză cererile unor cadre didactice de a efectua activităţii didactice şi
stagii de pregătire în alte instituţii de învăţământ superior,
Luând în discuţie cererile unor studenţi de a beneficia de facilităţi la plata taxelor de
şcolarizare în anul universitar 2012-2013,
Analizând Nota nr. 1577/03.09.2012 cu privire la cuantumul indemnizaţiilor de
conducere ale funcţiilor de conducere alese/numite în învăţământ stabilit conform Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4892/31.07.2012, elaborată de
către departamentele de specialitate din cadrul DGA,
Examinând Nota cu privire la închirierea unor spaţii temporar disponibile din cadrul
Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Litere şi Arte în vederea instalării unor automate de
cafea,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării în senatul universitar Nota cu privire la
necesitatea şi oportunitatea menţinerii calităţi de cadru didactic titular în învăţământ a
profesorilor universitari care împlinesc vârsta de 65 de ani şi metodologia privind aprobarea
menţinerii calităţii de titular a profesorilor universitari la împlinirea vârstei de 65 de ani,
elaborate de către prorectorul cu probleme academice şi prorectorul cu strategii financiare şi
organizaţionale, precum şi dosarele întocmite în această materie de către Prof. univ. dr. Leş
Ioan din cadrul Facultăţii de Drept şi Prof. univ. dr. Streza Laurenţiu din cadrul Facultăţii de
Teologie.
Art. 2. Aprobă cererea Prof. univ. dr. Dur Ioan din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane de a efectua activităţi de conducere de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice din
Cluj Napoca – Colegiul Baia Mare în anul universitar 2012-2013.

Art. 3. Aprobă cererea Conf. univ. dr. Bardac Ovidiu Dorin din cadrul Facultăţii de
Medicină de a efectua un stagiu de pregătire profesională într-o altă instituţie de învăţământ
superior.
Art. 4. Aprobă prelungirea contractului de prestări de servicii încheiat cu PFA Joldi
Gabriela în domeniul Medicină dentară în anul universitar 2012-2013.
Art. 5. Aprobă trecerea de la departamentul 2 la departamentul 4 din cadrul Facultăţii
de Medicină a următoarelor cadre didactice: Mihai Miţariu şi Mihaela Cernuşca ca urmare a
încetării stării de incompatibilitate.
Art. 6. Solicită date suplimentare care să susţină temeinicia şi legalitatea cererilor de
scutire de la plata taxelor de şcolarizare formulate de către studenta Stanciu Maria.
Art. 7. Aprobă Nota nr. 1577/03.09.2012 cu privire la cuantumul indemnizaţiilor de
conducere ale funcţiilor de conducere alese/numite în învăţământ stabilit conform Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4892/31.07.2012, elaborată de
către departamentele de specialitate din cadrul DGA.
Art. 8. Aprobă Nota cu privire la închirierea unor spaţii temporar disponibile din
cadrul Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Litere şi Arte în vederea instalării unor
automate de cafea.
Art. 9. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 43 din data de 25.09.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 25.09.2012,
Analizând propunerea de redistribuire a locurilor fără taxă neocupate de către
candidaţii rromi la sfârşitul perioadei de admitere, elaborată de către Comisia Centrală de
admitere,
Examinând documentaţia de aprobare a unor programe de formare şi dezvoltare
profesională continuă întocmite de către Departamentul de Consultanţă, Perfecţionare şi
Formare continuă,
Luând în discuţie cererile unor cadre didactice de trecere în alte departamente
didactice,
Analizând propunerea de prelungire cu un an a duratei studiilor universitare de
doctorat pentru unii studenţi doctoranzi, formulată de către conducătorii de doctorat şi
avizată de către prorectorul cu probleme de cercetare ştiinţifică şi studii doctorale,
Analizând cererea de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar
2012-2013 formulată de către d-na Constanta (Pahomie) Moraru studentă în cadrul Facultăţii
de Medicină,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă repartizarea locurilor neocupate de către candidaţii rromi la sfârşitul
perioadei de admitere după cum urmează:
3 locuri la Facultatea de SAIAPM, câte unul pentru fiecare program de
studii universitare de licenţă;
2 locuri la Facultatea de Inginerie, programul de studii universitare
Mecatronică;
1 loc la Facultatea de Medicină, programul de studii universitare Asistenţă
medicală generală;

-

2 locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice programul de studii universitare
de licenţă Finanţe bănci;
1 loc la Facultatea de Ştiinţe specializarea Biologie;

Art. 2. Aprobă documentaţia de organizare şi desfăşurare a următoarelor programe de
formare şi dezvoltare continuă:
programul de formare pedagogică propus de către colectivul DPPD din
cadrul departamentului drept privat al Facultăţii de Drept,
programul Managementul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă propus
de către Facultatea de Inginerie în parteneriat cu Departamentul de
consultanţă, perfecţionare şi formare continuă,
programul Management educaţional propus de către Facultatea de Ştiinţe
Economice în parteneriat cu Departamentul de consultanţă, perfecţionare şi
formare continuă,
programul Management sanitar propus de către Facultatea de Medicină în
parteneriat cu Departamentul de consultanţă, perfecţionare şi formare
continuă;
Art. 3. Aprobă trecerea d-nei Nechit Riana de la Departamentul de Studii romanice la
Departamentul de Artă teatrală din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte,
Art. 4. Aprobă prelungirea cu un an a duratei studiilor universitare de doctorat pentru
doctoranzii avizaţi de către conducătorii de doctorat şi de către prorectorul cu cercetarea
ştiinţifică şi studii doctorale,
Art. 5. Respinge cererea studentei Constanta (Pahomie) Moraru din cadrul Facultăţii
de Medicină de scutire de la plata taxei de şcolarizare în anul universitar 2012-2013.
Art. 9. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 31 din data de 03.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 03.07.2012,
Luând în considerare solicitarea Facultăţii de Ştiinţe şi a Facultăţii de Drept de
asigurarea asistenţei medicale de specialitate pe perioada desfăşurării concursului de admitere
la unele programe de studii universitare de licenţă;
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Facultatea de Medicină va asigura specialiştii necesari pentru asigurarea
asistenţei medicale de specialitate pe perioada desfăşurării concursului de admitere la unele
programe de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de
Drept.
Art. 2. Plata activităţilor prestate de către specialiştii Facultăţii de Medicină se va face
de către facultăţile beneficiare a serviciilor în sistem de plata cu ora în limita plafonului
reglementat de legea educaţiei naţionale.
Art. 3. Facultatea de Medicină, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Drept vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 32 din data de 03.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 03.07.2012,
Având în vedere Nota cu privire la unele aspecte legate de finalizarea colaborării
între ULBS şi Fundaţia Universitară Alma Mater Sibiu în baza Protocolului de colaborare nr.
973/ 20.04.1999 elaborată de Directorul General Administrativ,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă demararea acţiunii civile privind obligarea FUAMS la plata sumei
de 187.532,67 lei reprezentând cota de 20% din taxele de şcolarizare încasate de fundaţie de
la studenţii care au făcut obiectul Protocolului de colaborare nr. 973/1999, datorie de plată
recunoscută şi confirmată în scris de către debitor în fiecare an cu ocazia inventarierii
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi pentru obligarea FUAMS de a
comunica situaţia mijloacelor fixe achiziţionate pe durata protocolului de colaborare în
vederea folosinţei în comun pe durata de 100 ani de la data achiziţiei, aşa cum au convenit
părţile în protocol.
Art. 2. Oficiul juridic va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 33 din data de 03.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 03.07.2012,
Având în vedere Nota cu privire la unele aspecte rezultate din executarea
Contractului de colaborare nr.18/23.03.2004 încheiat între FUAMS şi ULBS pentru folosinţa
Fermei Didactice Rusciori, întocmit de Directorul general Administrativ,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă începerea procedurii de încetare a Contractului de colaborare
nr.18/23.03.2004 încheiat între FUAMS şi ULBS pentru folosinţa Fermei Didactice Rusciori,
Art. 2. Oficiul juridica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 34 din data de 09.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 09.07.2012,
Luând în considerare proiectul Planului Operaţional privind activitatea managerială la
ULBS pentru perioada 2012-2013,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează în vederea aprobării de către senatul universitar a proiectului
Planului Operaţional privind activitatea managerială la ULBS pentru perioada 2012-2013.
Art. 2. Structurile academice şi administrative, precum şi persoanele cu funcţii de
conducere cu atribuţii în materie de implementare a Planului Operaţional privind activitatea
managerială la ULBS pentru perioada 2012-2013 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 35 din data de 17.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 17.07.2012,
Luând în analiză propunerea sindicatului personalului din universitate cu privire la
scutirea de la plata taxei de admitere a candidaţilor ai căror părinţi sunt salariaţi ai ULBS,
Având în vedere Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru
anul universitar 2012/2013,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează, în vederea aprobării de către senatul universitar, scutirea de la plata
taxei de admitere a candidaţilor ai căror părinţi sunt salariaţi ai ULBS, prin completarea
corespunzătoare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru anul
universitar 2012-2013.
Art. 2. Structurile academice şi administrative vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 3. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

