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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 36 din data de 13.10.2014 

 

 

Privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante, desfășurarea de activități în regim de 

cumul funcții a dnei lect. univ.dr. Rodica Volovici, solicitarea unor cadre didactice de la Facultatea 

de Științe Socio-Umane de a desfășura activități didactice în alte centre universitare, diverse; 

Consiliul de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în ședința din 

data de 13.10.2014,  

În temeiul prevederilor art. 87 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului de Administraţie, Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind cadrul 

studiilor universitare de doctorat cu regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor 

universitare de doctorat in ULBS,  Legea Educației Naționale 1/2011 actualizată,   

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se avizează cererile următoarelor cadre didactice din cadrul Facultății de Științe 

Socio-Umane de a presta activități didactice în cadrul altor centre universitare: 

- asist.univ.dr. Alin Iosif Croitoru – prestare de activități didactice la Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București; 

- lect.univ.dr. Minodora Sălcudean - prestare de activități didactice la Academia Forțelor 

Terestre din Sibiu; 

- prof.univ.dr. Cristian Troncotă - prestare de activități didactice la Universitatea din Pitești; 

- prof.univ.dr. Corvin Lupu - prestare de activități didactice la Academia Forțelor Terestre 

din Sibiu; 

Se transmit spre validare senatului universitar.  

Art. 2 Se avizează repartizarea pe domenii a locurilor suplimentare acordate pentru studiile 

universitare de doctorat, după cum urmează: 
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Nr. crt. Domeniul de doctorat 

1.  Drept  

2.  Economie  

3.  Filologie 

4.  Finanțe  

Cibernetică și statistică 

5.  Inginerie industrială 

Inginerie mecanică 

6.  Inginerie și management 

7.  Istorie  

8.  Management  

 

9.  Medicină  

10.  Teologie  

TOTAL 2B+5 

Se transmit spre validare senatului universitar. 

Art. 3 Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de administrator patrimoniu M din cadrul 

Direcției de Comunicații și Marketing.  

Art. 4 Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de psiholog din cadrul Biroului de 

Orientare în Carieră, Consiliere Psihologică și Alumni.  

Art. 5 Se avizează cererea dnei Volovici Maria-Rodica Director al Bibliotecii Centrale 

universitare și lector universitar în cadrul Facultății de Litere și Arte de a desfășura activitățile 

didactice aferente normei de lector, în regim de cumul de funcții. 

Art. 6 Se avizează transferul unor locuri bugetate din domeniul Filologie (Limbă și 

literatură și Limbi Moderne Aplicate) în domeniul Științe ale comunicării la anul II de studiu, an 

universitar 2014-2015 după cum urmează: nivel licență 9 locuri, nivel masterat 3 locuri. Se 

transmite spre validare senatului universitar. 

Art. 7 Se avizează cererea dlui Zosim Dorin Oancea, profesor la Facultatea de Teologie de 

prelungire a activității didactice ca profesor asociat în cadrul facultății, pentru anul universitar 2014-

2015. Se transmite spre validare senatului universitar. 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă deplasările cadrelor didactice din ULBS cf. 

Anexei. 

Art. 9 Se aprobă deplasarea unei delegații de la Facultatea de SAIAPM formată din două 

cadre didactice și opt studenți de a participa la ”Târgul Internațional pentru Industria Alimentară –

INDAGRA FOOD” ce va avea loc la Centrul Expozițional ROMEXPO din București în perioada 
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 29 oct.-02 noiembrie 2014. Cheltuielile de deplasare și contralavoarea mesei vor fi asigurate din 

fondurile facultății.  

Art. 10 Se avizează cererile următorilor studenți: 

- Mohammad Al Murassim Ahmad Al Daraseh de a se transfera de la Universitatea de 

Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București la ULBS Facultatea de Medicină în 

anul II; 

- Alondat Qusaymousa Odeh Allah de a se transfera de la Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Carol Davila” din București la ULBS Facultatea de Medicină în anul II; 

- Se transmite spre validare senatului universitar. 

Art.11 Se avizează cererile de întrerupere/prelungire ale următorilor doctoranzi, urmând a 

se transmite spre validare senatului universitar: 

 

Art. 12 Se aprobă alocarea sălii situate la parterul clădirii DGA  pentru derularea 

activităților din cadrul proiectului  ”Primii pași spre o carieră de succes” ID136467. 

Art. 13 Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Direcţiei 

General Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 14 Secretariatul Consiliului de Administraţie va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

şi transmite spre aprobare senatului universitar. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

 

Jurist         A consemnat, 

Angela TRIF        Daniela TROCAN 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

doctorand 

Data 

înmatriculării 

Coordonator 

științific 

Forma de 

învățământ 

Observații 

1.  Cunțan Laura 1.10.2013 Prof. Mihai Neamțu Taxă Cerere de întrerupere 

(creștere copil) 

1.10.2014-1.10.2015 

2.  Roman Lucian Ion 1.11.2009 Prof. Nicolae Cofaru POSDRU Cerere prelungire 

30.09.2014-30.09.2015 

3.  Toma Emanoil 1.11.2010 Prof. Carmen Simion POSDRU Cerere prelungire 1 an 


