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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 51 din 14.09.2022 

 

Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane, întrunit în ședința din 14.09.2022, 
În baza:  

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, 
- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 

În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită 14.09.2022, ora 16.00, la 
care au participat 26 de membri ai Consiliului Facultății, din totalul de 36 membri, fiind întrunit cvorumul și 
numărul de voturi necesar. 

 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

1. Avizarea  statelor de funcții ale DASJRPS pentru anul universitar 2022-2023 (votat cu 26 voturi pentru). 
2. Avizarea  statelor de funcții ale DIPTP pentru anul universitar 2022-2023 (votat cu 26 voturi pentru). 
3. Avizarea  statelor de funcții ale DPPD pentru anul universitar 2022-2023 (votat cu 26 voturi pentru). 
4. Avizarea  statelor de funcții ale DP pentru anul universitar 2022-2023 (votat cu 26 voturi pentru). 
5. Avizarea  statelor de funcții ale DRISPSS pentru anul universitar 2022-2023 (votat cu 26 voturi pentru). 
6. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice asociate la ULBS în anul universitar 2022-2023 propuse de 

DASJRPS (votat cu 26 voturi pentru). 
7. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice  asociate la ULBS în anul universitar 2022-2023 propuse de 

DIPTP (votat cu 26 voturi pentru). 
8. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice  asociate la ULBS în anul universitar 2022-2023 propuse de 

DPPD (votat cu 26 voturi pentru). 
9. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice asociate la ULBS în anul universitar 2022-2023 propuse de DP 

(votat cu 26 voturi pentru). 
10. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice asociate la ULBS în anul universitar 2022-2023 propuse de 

DRISPSS (votat cu 26 voturi pentru). 
11. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice ale DASJRPS  care vor desfășura activități de predare, cercetare 

și conducere doctorat în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, în anul universitar 2022-2023 
(votat cu 26 voturi pentru). 

12. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice ale DIPTP  care vor desfășura activități de predare, cercetare și 
conducere doctorat în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, în anul universitar 2022-2023 
(votat cu 26 voturi pentru). 

13. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice ale DPPD  care vor desfășura activități de predare, cercetare și 
conducere doctorat în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, în anul universitar 2022-2023 
(votat cu 26 voturi pentru). 
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14. Avizarea listei nominale a cadrelor didactice ale DP  care vor desfășura activități de predare, cercetare și 
conducere doctorat în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, în anul universitar 2022-2023 
(votat cu 26 voturi pentru). 

15. Avizarea listei  nominale a cadrelor didactice ale DRISPSS  care vor desfășura activități de predare, cercetare 
și conducere doctorat în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare, în anul universitar 2022-2023 
(votat cu 26 voturi pentru). 
 

 
DECAN, 

Prof. univ. dr. Daniel MARA 
 


