Ministerul Educatiei Nationale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Directia Generala Administrativă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 71 din data de 26.03.2013
privind amendarea propunerile de taxe de şcolarizare ale facultăţilor,
soluţionarea unor contestaţii la concursurile desfăşurate pentru ocuparea de posturi
didactice, avizarea Raportului de informare cu privire la situaţia cadrelor didactice,
obţinerea calităţii de conducător de doctorat, participarea la proiecte europene,
avizarea Raportului privind starea universităţii corespunzător anului 2012,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 26.03.2013,
Analizând propunerile privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi a taxelor
administrative pentru anul universitar 2013-2014 pentru studenţii români, UE, SEE şi
Confederaţia Elveţiană înmatriculaţi la ciclul de învăţământ de licenţă cu frecvenţă,
frecvenţă redusă şi la distanţă, master cu frecvenţă şi doctorat cu frecvenţă,
Analizând contestaţiile depuse cu privire la modul de desfăşurare a concursului pentru
ocuparea posturilor didactice vacante,
Analizând Raportul de informare cu privire la situaţia cadrelor didactice ale
universităţii,
Analizând cererea d-lui Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bichicean de a conduce doctorat în
domeniul Istorie,
Analizând solicitarea de participare a universităţii în cadrul unui parteneriat la nivel
naţional privind derularea unui proiect cu finanţare externă nerambursabilă,
În temeiul prevederilor HG 457/2011 – Metodologia cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior și
Metodologia proprie a ULBS, art. 286 (8) art. 222 alin. (1) și (2) din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 actualizată, art. 88 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se avizează propunerile de taxe de şcolarizare cu următoarele modificări:
cuantumul taxei de şcolarizare pentru studii de master de 2500 lei propus de
Facultatea de Drept se majorează cu 100 lei;
cuantumul taxelor de şcolarizare propuse de Facultatea de Ştiinţe SocioUmane se mărește pentru programele de studii de licență cu 100 lei;
cuantumul taxelor de şcolarizare propuse de Facultatea de Ştiinţe se
majorează cu 200 lei la ciclul de licenţă şi cu 400 lei la ciclul de master.
Taxele administrative şi taxele de şcolarizare în valută a cetăţenilor care studiază pe
cont propriu în România din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din
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cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se vor
menţine la aceleaşi valori aprobate de senatul universitar pentru anul universitar 2011-2012.
Art. 2. Aprobă anularea concursului organizat pentru postul de lector, poziţia 71,
Facultatea de Științe Socio-Umane, pentru care s-a depus contestație de către candidata
Gherman Amfiana, referitor la nerespectarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante.
Art. 3. Respinge contestaţia d-lui Ioan Lucian Popa candidat pentru postul de lector,
poziţia 29, Facultatea de Științe Socio-Umane.
Art. 4. Avizează și transmite spre validare senatului universitar Raportul de informare
cu privire la situația cadrelor didactice ale universității, prezentat în ședință de d-nul prorector
Marian Țiplic.
Art. 5. Aprobă celelalte rezultate ale concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din semestrul I 2012/2013 și le trimite spre validare Senatului.
Art. 6. Avizează cererea d-lui Prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean de a conduce
doctorat în domeniul Istorie. Se transmite cererea spre aprobare senatului universitar.
Art. 7. Aprobă participarea universităţii la un parteneriat pentru implementarea unui
proiect POSDRU cu finanţare externă nerambursabilă.
Art. 8. Avizează Raportul Rectorului privind starea Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu corespunzător anului 2012, în vederea prezentării în senatul universitar.

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