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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA ȚIE 
Nr. 13 din 19.04.2016 

 
Privind avizarea numirii în funcția de prodecan pentru fiecare facultate,  Planul operational 

privind activitatea managerială la ULBS, avizează modalitatea stabilirii salariilor de încadrare, 
sporurilor, indemnizațiilor și a compensațiilor aferente persoanelor încadrate în funcțiile de 
președinte, vicepreședinte, cancelar, rector,  prorector, decan și prodecan pe perioada mandatului 
2016-2020 corelat cu atribuțiile specifice funcțiilor de conducere, Raportul privind execuția bugetului 
de venituri şi cheltuieli  la 31 decembrie 2015 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, 
modificarea metodologiei privind aprobarea menţinerii calităţii de titular a cadrelor didactice după 
împlinirea vârstei de 65 de ani în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, clasamentul final al 
candidaturilor personalului didactic auxiliar și de cercetare la nivelul structurilor suport-administrative 
în vederea acordării gradației de merit,  comisii pentru posturile didactice  scoase  la  concurs, an 
universitar 2015 / 2016, semestrul al II-lea , diverse. 

Consiliul de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, întrunit în ședința   
din data de 19.04.2016,  
 
În baza art.62-66, art.75 și art.76 din Carta ULBS, în temeiul dispozițiilor: 

- Art.213 alin.(13), art.214 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al ULBS, aprobat 
la 24.04.2012,  
- OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei 
- Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic 
auxiliar din învățământ, 
- Ordinului MECȘ nr.3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire 
și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de 
învățâmânt superior, 
- Regulamentul ULBS de alegeri la nivelul departamentelor instituției, adoptat de Senalul ULBS în 
ședința din data de 13 iulie 2015, 
-  Art.10 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul 
superior, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Metodologia pentru aprobarea menținerii calității de titular a cadrelor didactice după împlinirea 
vârstei de 65 de ani, 
-  Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.3098/27.01.2016 privind aprobarea   
   Metodologiei - cadru de organizare si desfășurare a examenelor de licență / diplomă și disertație, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1  Se avizează persoanele pentru funcția de prodecan, pe fiecare facultate, în mandatul 

2016-2020, după cum urmează: 
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Nr.crt. Facultatea Nume și prenume 

1 Facultatea de Teologie Pr. Prof.univ.dr. Aurel PAVEL 
 
1 post vacant 

2  
 

Facultatea de Drept 
 
 

Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ 
 
Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI 
 
Prof.univ.dr. Daniel MARA 

3  
Facultatea de Litere și Arte  

 

Conf.univ.dr. Eva-Nicoleta BURDUȘEL 
 
Lect.univ.dr. Doriana TĂUT 

4  
Facultatea de Știin țe Socio-

Umane 

Conf.univ.dr. Raluca SASSU 
 
Lect.univ.dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ 

 
5 

 
 
 

Facultatea de Inginerie 
 

 

Prof.univ.dr. ing. Maria VINȚAN 
 
Prof.univ.dr. ing. Valentin OLEKSIK 
 
Prof.univ.dr. ing. Adrian PASCU 
 
Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU 

6  
Facultatea de Știin țe 

Conf.univ.dr. Mihai SANISLAV 
 
Conf.univ.dr. Florin SOFONEA 

7  
 

Facultatea de Medicină 

Conf.univ.dr. Bogdan Horațiu ȘERB 
 
Șef lucrări dr. Gabriela BOȚA 
 
Șef lucrări dr.  Adrian BOICEAN 

8  
Facultatea de SAIAPM 

 

Șef lucrări dr.  George MOISE 
 
Conf.univ.dr. Maria-Mihaela ANTOFIE 

 
 
9 

 
 

Facultatea de Știin țe Economice 
 

Conf.univ.dr. Raluca SAVA 
 
Conf.univ.dr. Cosmin Virgil TILEAGĂ 
 
Conf.univ.dr. Ramona ORĂȘTEAN 

 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
 
Art. 2  Se avizează Planul operational privind activitatea managerială la Universitatea ”Lucian 

Blaga” din Sibiu . 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
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Art. 3  Se avizează modalitatea stabilirii salariilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor și a 
compensațiilor aferente persoanelor încadrate în funcțiile de președinte, vicepreședinte, cancelar, 
rector,  prorector, decan și prodecan, director de departament, director general administrativ pe 
perioada mandatului 2016-2020 corelat cu atribuțiile specifice funcțiilor de conducere.  

Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 4  Se avizează Raportul privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli  la 31 

decembrie 2015 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 5  Se avizează proiectul Metodologiei privind aprobarea menţinerii calităţii de titular a 

cadrelor didactice după împlinirea vârstei de 65 de ani în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
 Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 6  Se supune atenției Consiliului de Administrație Metodologia de raportare a activității de 

cercetare ştiințifică pentru anul 2015. 
Art. 7  Se avizează clasamentul final al candidaturilor personalului didactic auxiliar și de 

cercetare la nivelul structurilor suport-administrative în vederea acordării gradației de merit. 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 8  Se avizează, la solicitarea Facultății de Medicină, calendarul concursului de Admitere 

pentru anul universitar 2016-2017. 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 9  Se avizează, la solicitarea Facultății de Științe Socio-Umane, acordarea titlului de 

Doctor Honoris Causa dlui ambasador Emil Hurezeanu și acordarea statutului de profesor invitat dlui 
dr. Mathias Beer - Head of the Department of Contemporary History at the Institute for Danube 
Swabian History and Regional Studies, University of Tübingen. 

Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 10 Se avizează cererea dlui lect.univ.dr. Ioan Ciprian Răulea de a desfășura activități 

didactice la Universitatea ”Transilvania” din Brașov, în semestrul II, an universitar 2015-2016. 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 11 Se avizează, la solicitarea Facultății de Inginerie, planurile de învățământ, aferente 

programelor de studiu universitar de master : 
Domeniul: Inginerie industrială, specializarea: Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea 

plastică, forma de învăţământ: IF, durata studiilor 1,5 ani (3 semestre); 
Domeniul: Inginerie industrială, specializarea: Structura, programarea şi mentenanţa 

sistemelor CNC, forma de învăţământ: IF, durata studiilor 1,5 ani (3 semestre); 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 12 Se avizează următoarele comisii pentru posturile didactice  scoase  la  concurs, an 

universitar     2015 / 2016, semestrul al II-lea: 
 
FACULTATEA  DE DREPT  
  
Departamentul de Drept Privat şi Ştiinţele Educaţiei  
 Lector universitar, poziția 65, disciplinele: Psihologia educației; Practica pedagogică 
Preşedinte:  
Conf. univ. dr. Adrian Circa, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu  
Membri:  
Conf. univ. dr. Adriana Nicu, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Conf. univ. dr. Daniela Creţu, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Conf. univ. dr. Diana Mihăescu, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu  
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Lector univ. dr. Alina Mag, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu  
Membri supleanți: 
Lect.univ.dr. Olivia Andrei, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Lector univ. dr. Lia Bologa, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
  
 Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor 
 Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Managementul aprovizionării; Managementul 

desfacerii; Management internațional 
Președinte: 
Lect. univ. dr. Camelia Budac, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Membri:  
Prof. univ. dr. Mihaela Herciu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  
Prof. univ. dr. Claudia Ogrean, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Prof. univ. dr. Liviu Mihăescu, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Lect. univ. dr. Dumitru Troancă, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Membri supleanți: 
Lect. univ. dr. Oana Duralia, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Conf. univ. dr. Cosmin Tileagă, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 
Se transmite spre validare Senatului universitar. 
Art. 13 Se aprobă cererea studentei Cismaș (Simion) Lidia Paraschiva, anul IV, an universitar 

2015-2016, programul de studii de licență Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor din cadrul Facultății 
de Inginerie de prelungire a școlarității, pe motive medicale. 

Art. 14 Se aprobă cererea dlui Crucin Florin, student în anul universitar 2015-2016, anul IV, 
Facultatea de Drept, ID/FR, de scutire a taxei de școlarizare în valoare de 1495 lei aferentă anul 
universitar 2011-2012. 

Art. 15 Se aprobă cererea dnei Crucin Ionela, studentă în anul universitar 2015-2016, anul IV, 
Facultatea de Drept, ID/FR, de scutire a taxei de școlarizare în valoare de 1495 lei aferntă anului 
universitar 2011-2012. 

Art. 16 Consiliul de Administrație aprobă deplasările cadrelor didactice și ale studenților din 
ULBS cf. Anexei. 

Art. 17 Se aprobă, la solicitarea Facultății de Litere și Arte,  scoaterea la concurs a postului 
vacant de secretar de facultate. 

Art. 18 Se aprobă scoaterea la concurs în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare a unui post 
de tehnician.  

Art. 19 Se avizează cererea din partea IOSUD: 

Nr. 
crt 

Nume și prenume  Data 
înmatricul ării 

Coordonator știin țific Forma de 
învățământ 

Observații 

1.Ghitan Bogdan 
Nicolae 

1.10.2013 Prof. Nicolae Cofaru Bursă  Cerere de retragere 

- Se dispune recuperarea sumelor cu titlu de bursă primite de doctorandul Forir Nicolae 
Sebastian, doctorand POSDRU ID 7706 (cu data de înmatriculare 01.11.2008), domeniul 
de doctorat Inginerie și Management, cu menționea că doctorandul a fost exmatriculat de 
la studiile universitare de doctorat. 

Se transmite spre validare Senatului universitar. 
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Art. 20 Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Direcţiei 
General Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 21 Secretariatul Consiliului de Administraţie va asigura comunicarea prevederilor 
prezentei hotărâri, potrivit procedurii operaționale în vigoare, în conformitate cu ”Regulamentul 
pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație” şi transmiterea acesteia spre aprobare 
Senatului universitar. 

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

 
Consilier juridic          A consemnat, 
Lăcrămioara BOGDAN       Daniela TROCAN 


