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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 47 din 9.12.2020

Consiliul de Administralie al Llniversitalii .,Lucian Blaga" din Sibir-r,

inbaza Hotdr6rii Guvernului RomAniei nr.22511990 privind transformarea unor institute de
inv6![mAnt superior in universit6li.

Av6nd in vedere dispozitiile:
- H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul

RomAniei incepAnd cu data de 1rl noiembrie 2020. precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea electelor pandemiei de COVID- 19.

- Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele mf,suri pentru prevenirea si combaterea
ef-ectelor pandemiei de COVID -19, cu modificarile si completdrile ulterioare,

- Ordinului MEC/MS nr. 5481 11494131 ar"rgust 2020 pentru aprobarea mdsurilor de
organrzare a activitalii in cadrul unit[1ilor/institu{iilor de inva{amdnt in condilii de siguran{d
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- Hotdrdrea Comitetului Nalional pentru Situalii de lJrgen!6 nr. 5215 noiembrie 2020 privind
stabilirea unor mdsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,

- HotdrArea nr. 104106.12.2020 a Comitetului Judelean pentru Situa{ii de [Jrgen{a Sibiu prin
care se stabileEte c5, la nivelul UAT Sibiu, incidenta cumulatd. a cazurilor in ultimele 14 zile este de
7 .43 cazurr la 1000 locuitori.

- Ordinul MAI nr. 4660.286107 .12.2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru
municipiul Sibiu,

- HCA nr. 31111.09.2020 qi hotdrArea Senatului ULBS nr. 3556118.09.2020 prin care s-a
aprobat Planul de mdsuri pentru organizarea activitalii in cadrul Llniversitalii .,Lucian Blaga" din
Sibiu in condilii de siguranla epidemiologica pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-
CoV2 in anul universitar 2020-2021.

- HCA nr. 42109.11.2020 Ei hotdrdrea Senatului LILBS nr. 4569113.11.2020 prin care s-a
aprobat Addendum-ul la Planul de mdsuri pentru organrzarea activitalii in cadrul lJniversitdtii
.,Lucian Blaga" din Sibiu in conditii de siguranld epidemiologica pentru prevenirea imbolndvirilor
cu virusul SARS-CoY2 in anul universitar 2020-2021.

in temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) qi (2) din Legea nr.l1201 1 a educaliei nationale. cu
modificdrile Ei completarile ulterioare. care reglementeazd autonomia universitard. ale
Regtrlamentului pentru organtzarea qi funclionarea Consiliului de Administralie al ULBS,

inl,.ma votului electronic exprimat in perioada 08.12.2020 - 09. 12.2020,

HorARAgrE:

Art. I Se avrzeazd, Nota privind prelungirea valabilitAlii mdsurilor prevdzute in Plonul cle

mii,stu"i pentru organizctreu ctctivitit{ii in caclrul Universitir{ii,,Lucictn Blagu" din Sibiu tn conclitrii
cle sigurun{d epidemiologicci pentru prevenireu intbolnirvirilor cu virusul SARS-C'oV2 in anul
universitur 2020-2021. astfel cum au fost amendate prin ADDEI{DLIM-uI aprobat in HCA nr.
42109.11.2020 si hotdrArea Senatului LILBS nr. 45 69113.1 1 .2020. clr urmdtorul confinut:
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,,Aft. 1 Mdsurile prevf,zute in ,,Planul de mdsuri pentru organizarea aclivitalii in cadrul
Universitdyii ,, Lltcian Blaga" din Sibiu in condiyii de siguran{d epidemiologicd pentru
prevenirea tmbolndvirilor cu virusul.SIR.S-CoV2 in anul universitar 2020-2021", astfel cum au
fost amendate prin ADDEI{DUM-uI aprobat in HCA nr.42109.11.2020 qi hotardrea Senatului
ULBS nr.4569113.11.2020, rdmdn in vigoare qi se aplicd in continuare pe perioada menlinerii
stdrii de carantind Ei a st[rii de alertd instituitd pe teritoriul Romdniei.

Art. 2 La momentul la care Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenla Sibiu va
stabili cd, la nivelul municipiului Sibiu, incidenla cumulatd a cazurilor de imbolndvire cu
virusul SARS-C oY2 in ultimele 14 zile va fi mai micd de 3 la 1000 de locuitori, la nivelul
ULBS se va adopta o decizie privind scenariul dupa care se vor desfrEura activitAlile didactice,
activitatea secretariatelor ;i activit[1ile suport, in conformitate cu prevederile Ordinului
MEC/MS nr. 5.48711494 din 31 august2020)'
Se transmite Senatului universitar.

Art.2 Se valideazd, solicitarea de introducere a calificdrii in Registrul Nafional al Calific[rilor
din inv6![mAntul Superior (RNCIS) pentru programul de studii universitare de licenld Medicind
(Limba englezd) / Medicine (English), domeniul de studii Sdndtate-Medicind/Health-Medicine,
Facultatea de Medicind.

Se transmite Senatului universitar.

Art. 3 Se vahdeazd solicitarea de introducere a calificarii in Registrul Nalional al Calificdrilor
din invaldmAntul Superior (RNCIS) pentru programul de studii universitare de licenla
Balneofiziokinetoterapie pi recuperare / Balneology, Physiokinetic therapy and relabilitation,
domeniul de studii Sandtate/Health, Facultatea de Medicina.

Se transmite Senatului universitar.

Art. 4 Conducerile facultdlilor, departamentelor qi compartimentelor din cadrul Direcliei
General Administrative vor duce la indeplinire prezenta hotf,rdre.

Art. 5 Secretariatul Consiliului de Administralie va asigura comunicarea prevederilor prezentei
hotdrAri, potrivit procedurii operalionale in vigoare, in conformitate cu ,,Regulamentul pentru
organizarea qi funclionarea Consiliului de Administrafie" qi transmiterea acesteia spre aprobare
Senatului universitar, dupd" caz.

Preqedinte al Consiliului de Administra{ie,
Prof. univ. dr. lpbil. Sffin RADU
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Aviz,

Cons. jr. Licrlmioara,
A consemnat,

".EryONABESOIU
ALBIJ

Adresa: Bd-ul. Vrctoriei. nr. l0
Sihiu. 550024. Romiirria
e-mail : rectoratr?ulbsibiu. ro
wwrv. ulbsibiu.ro

Tel: +40 (269) 2 t6 062
Fax: +40 Q69) 217 887


