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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 05 din 12.02.2021

Consiliul de Administrafie al Universitalii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza HotdrArii Guvernului RomAniei nr. 22511990 privind transfonnarea unor institute de

inva[dmAnt superior in universitdli,
AvAnd in vedere:
- Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi cornbaterea efectelor

pandemiei de COVID -19, cu modificarile ;i completdrile ulterioare,
- H.G. nr. 3l12 ianuarie 2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul RomAniei incepAnd cu

data de 13 ianuarie 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ;i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

- Ordinului MEC/MS nr. 548711494131 august 2020 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a

activitAtii in cadrul unitalilor/institutiilor de inva!6m0nt in condilii de siguranla epidemiologicd pentru
prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- HCA nr. 04 din 03.02.2021 referitoare la PLANUL DE MASURI pentru organizarea activita{ii in
cadrul Universitd{ii ,,Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguranla epidemiologica pentru prevenirea
imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 incep0nd cu semestrul II al anului universitar 2020-2021,

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice qi de cercetare vacante pe duratd
determinatd qi nedeterminat[ in Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu,

in terneiul prevederilor art. 123 alin. (1) qi (2) din Legea nr.ll2}Il a educaliei na{ionale, cu
modificdrile Ei completarile ulterioare, care reglementeazd autonomia universitarf,, ale Regulamentului
pentru organizarea;i funclionarea Consiliului de Administratie al ULBS,

in urma votului electronic exprimat in perioad a ll .02.2021 - 12.02.2021,

HOTARASTE:

Art. 1 Se avizeazd, rezultatele concursurilor pe posturile didactice pe perioadd nedeterminatd,
universitar 2020-2021, semestrul I. (Anexa 1)

Se transmite Senatului universitar.

Art. 2 Se avizeazd, rezultatele concursurilor pe posturile didactice pe perioada determinatd, an

universitar 2020-2021, semestrul L (Anexa 2)
Se transmite Senatului universitar.

Art. 3 Conducerile facultdlilor, departamentelor qi compartimentelor din cadrul DirecJiei General
Administrative vor duce la indeplinire prezenta hotdrAre.

Art.4 Secretariatul Consiliului de Administralie va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotdr6ri,
potrivit procedurii operafionale in vigoare, in conformitate cu ,,Regulamentul pentru organtzarea gi

funcfionarea Consiliului de Administrafie" qi transmiterea acesteia spre aprobare Senatului universitar, dupa

caz.
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