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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 46 din 4.12.2020

Consiliul de Administratie al Universitalii .,Lucian Blaga" din Sibiu,
inbaza Hotarflrii Guvernului RomAniei nr. 22511990 privind transformarea Llnor institute de

invatamdnt superior in universitdli.
AvAnd in vedere dispoziliile:
- H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul

RomAniei incepAnd cu data de 14 noiembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea ef-ectelor pandemiei de COVID-19,

- Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea
ef-ectelor pandemiei de COVID -19. cu modificdrile qi complet[rile ulterioare,

- Ordinului MEC/MS nr. 5187 ll491l3l august 2020 pentru aprobarea mdsurilor de
organrzare a activitalii in cadrul unitalilor/instituliilor de inv6!5mAnt in condilii de siguran{d
epidemiolo-9icd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- HCA nr. 34 din 11.09.2020 releritoare la Planul de mdsuri pentru organizarea activitatii in
cadrul lJniversitdlii ..Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguran]d epidemiologicd pentru
prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2020-2021. cu modificarile qi

completdri le ulterioare,
- H.G. nr. 45ll20ll privind Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor

didactice qi de cercetare vacante din invdldmAntul superior. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. Metodologia de concurs pentru ocLrparea posturilor didactice qi de cercetare vacante pe
duratd nedeterminata gi determinatd in [Jniversitatea ..Lucian Blaga" din Sibiu. cu modificarile gi
completf,rile ulterioare. Metodologia de deslbgurare a concursului pentru fr-rnc{ia de director al
Consilir,rlui pentru studii r"rniversitare de doctorat de la Universitatea .,Lucian Blaga" din Sibiu.
raportat laprevederile art.314 alin. (1) din Legea nr.l1201 1 aeduca{iei nalionale.

In temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) qi (2) din Legea nr.ll20ll a educaliei nafionale. cu
modificarile qi completarile ulterioare. care reglemenleazd autonomia universitarf,, ale
Regtrlamentr-rlui pentru organizarea gi fr,rncfionarea Consiliului de Administralie al IJLBS,

in u.-a dezbaterilor din qedinta ordinard din data de zt. 12.2020, desfEqurata in sistem online.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba propLrnerile f-acr"rltalilor privitor la cererile de reducere a taxei de gcolarrzare
pentru anul universitar 2020-2021. (Anexa 1)

Art. 2 Se avrzeazd, componenla comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe
perioadd nedeterminata. semestrul [. an universitar 2020-2021. (Anexa 2)

Se transmite Senatului r-rniversitar.
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Art. 3 Se atrtzeazd, componenla comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe
perioadd determinatd, semestrul I, an universitar 2020-2021. (Anexa 3)

Se transmite Senatului universitar.

Art. 4 Se avrzeazd, calendarul concursului pentru ocuparea postului de Director al Consiliului
pentru Studii Universitare de Doctorat (CSLTD) la [Jniversitatea,.Lucian Blaga" din Sibiu. astfel:

Termen/interval Activitate

4 ianr-rarie 26
f-ebruarie 2021

Inscrierea la concurs

2 martie 2021 Comunicarea avizelor
Cercetare, Dezvoltare,
ULBS

de validare a candidaturilor
Inovare (SCDI) qi de cdtre

de cdtre Serviciul
Biroul Juridic al

3 martie 2021 Depunerea contestaliilor la astizele de validare a candidaturilor.

10 marlie 2021 Solutionarea contestatiilor la avizele de validare a candidaturilor.

1 7 martie 2021 Desfbqurarea concursLrlr"ri si afiqarea rezultatelor.

1 8 martie 2021 Depunerea c onte stat i i I o r la r ezultate I e c o nc ursr-rl ui .

25 martie 2021 So lr"rfionarea contestaf i i lor qi val idarea rezultatelor conc ursului.

Se transmite Senatr-rlui r-rniversitar.

Art. 5 Se aprobd suplimentarea statului de funclii al Laboratorului de Biologie Moleculard
BSL2 din cadrul Centrului de Cercetare in Ecologie Aplicata al FacultAtii de $tiinfe cu un post de
medic specialist.

Art. 6 Se aprobd incheierea unui contract individual de muncd, pe perioadd determinatd, cu
posibilitatea prelungirii acestuia, pe perioada in care este instituita starea de alertd pe teritoriul
Romdniei, cu o fracliune de normd de maxim 2 orelzi, pentru postul de medic specialist in cadrul
Laboratorului de Biologie Moleculard BSL2 din cadrul Centrului de Cercetare in Ecologie
Aplicatd, Facultatea de $tiin1e.

Art. 7 Ca urmare a comunicarii adresei nr. 4771103.12.2020, se aprobd constituirea comisiei
pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, in urmdtoarea componenfd:

o PreEedinte: Conf. univ. dr. Monica Gheorghe
. Membri: Consilier juridic Daniela BAdilA

$ef serviciu Resurse Umane Laura Muntean
Reprezentant Sindicat Prof. univ. dr. Anca $ipoE

Se transmite Senatului universitar.
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Art. 8 Se avizeazd, propunerea FacultAtii de $tiinle Agricole, Industrie Alimentard qi Proteclia
Mediului privind completarea listei cadrelor didactice care vor desfrEura activitdli de predare,
cercetare Ei conducere doctorat in alte institulii de invdldmAnt superior sau de cercetare in anul
universitar 2020-2021, cu dl. Prof.univ.dr.ing. Romulus lag[ru pentru desfrEurarea activitalii de
conducdtor de doctorat al $colii Doctorale Ingineria pi Managementul Resurselor Vegetale ;i
Animale, domeniul Inginerie Ei Management in Agriculturd ;i Dezvoltare Rurald din cadrul
Universitatii de $tiinle Agricole qi Medicin[ Veterinard Bucureqti.

Se transmite Senatului universitar.

Art. 9 Conducerile facult[1ilor, departamentelor qi compartimentelor din cadrul Direcliei
General Administrative vor duce la indeplinire prezenta hotdrdre.

Art. 10 Secretariatul Consiliului de Administra{ie va asigura comunic area prevederilor
prezentei hotdrAri, potrivit procedurii operalionale in vigoare, in conformitate cu ,,Regulamentul
pentru organtzarea qi funclionarea Consiliului de Administralie" gi transmiterea acesteia spre
aprobare Senatului universitar, dupd caz.

ULBS

Preqedinte al Consiliului de Administra{ie,
Prof. univ. dr. \abil. Sq,fin RADU

A consemnat,
Secretar Ramona BESOIU
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