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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 40 din 26.10.2020

Consiliul de Administra[ie al Universitdlii ,.Lucian Blaga" din Sibiu,
inbaza HotdrArii Guvernului RomAniei nr.22511990 privind transformarea unor institute de

invd{dmint superior in universitdti,
AvAnd in vedere mdsurile reglementate prin:
- H.G. nr. 856114 octombrie 2020 privind prelungirea starii de alertd pe teritoriul RomAniei

incepdnd cu data de 15 octombrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata

acesteia pentru prevenirea qi cornbaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cdreia starea

de alertd instituit6 pe teritoriLrl Rom6niei prin H.G. nr. 34212020 Ei prelungitd prin H.G. nr.

47612020, respectiv H.G. nr. 668114.08.2020, H.G. nr.78212000 se prelunge$te cu inca 30 de zile,
respectiv pdni la data de l4 noiembrie 2020, inclusiv,

- Legea nr.55 din 15 rnai 2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea

ef-ectelor pandemiei de COVID -19, astf'el ourr a fost modificatd prin Legea nr. 103 din 2 iulie 2020,

- HCA nr.34 din 11.09.2020 prin care s-a aprobat Planul de mdsuri pentru organizarea

activitdtii in cadrul Universit[1ii ..Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguran(d epidemiologicd
pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2020-2021,

- Hotar6rea nr.64123.10.2020 a Comitetului Jude{ean pentru Situafii de Urgen{d Sibiu prin
care se stabileqte cd, la nivelul UAT Sibiu, inciden{a cumulatd a cazurilor in ultimele 14 zile este

mai mare de 3/1000 locuitori,
- Nota privind organizarea qi desfbgurarea alegerilor pentru desemnarea prin vot universal,

direct, secret gi egal a reprezentantului conducltorilor de doctorat din cadrul IOSUD ULBS,
membru CSUD pentru mandatul 2020-2024, aprobata in HCA nr.39116.10.2020,

in temeiul prevederilor aft. 123 alin. (1) qi (2) din Legea nr.1l20l1 a educa{iei na(ionale, cu

moditlcdrile qi completdrile ulterioare, care reglementeazd autonomia universitard,
in urma dezbaterilor din Sedinta extraordinard din data de 26.10.2020, destEqurat[ in sistem

online,

HOTARASTE:

Art. t Se adoptd Addendumul la Planul de mdsuri pentru organizarea activitdlii in cadrul

Universitdlii ,.Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguran(d epidemiologicd pentru prevenirea

imboln[virilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2020-2021, aprobat prin HCA nr.

34111.09.2020, respectiv prin hotdrArea Senatului ULBS nr. 3556/18.09.2020. (Anexa 1)

Se transmi(e Senatului universitar.

Art.2 Se aprobir prorogarea alegerii reprezentanlului conducdtorilor de doctorat din cadrul IOSUD
ULBS, membru CSUD pentru mandatul 2020-2024, precum qi a reprezentantului
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studen{ilor doctoranzi din IOSUD ULBS, membru CSUD pentru mandatul 2020-2024,Ia o dati ce

va fi stabilitd ulterior, dupd scdderea, la nivelul UAT Sibiu, a inciden{ei cumulate a cazurilor in
ultinrele 14 zlle sub l/1000 locuitori.

Art. 3 Conducerile facultalilor, departamentelor gi compartimentelor din cadrul Direcfiei General
Adrninistrative vor duce la indeplinire prezenta hotdrAre.

Art. 4 Secretariatul Consiliului de Administra{ie va asigura comunicarea prevederilor prezentei

hotf,rdri, potrivit procedurii opera{ionale in vigoare, in confbrmitate cu ..Regulamentul pentru

organizarea gi lunc{ionarea Consiliului de Administrafie" gi transmiterea acesteia spre aprobare

Senatului universitar, dupa caz.

Pregedinte al Consiliului de Administra{ie,
Prof. univ. dr. habili. Sorin RADU
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A consemnat,
Secretar Ramona BESOIU
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