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Consiliul de Administralie al Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza Hotdrdrii Guvernului RomAniei nr. 22511990 privind transformarea unor institute de

invd{dm6nt superior in universitdli, avdnd in vedere:
- Legea nr. 55 din 15 mai2020 privind unele m[suri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID -19, cu modificarile Ei complet6rile ulterioare,
- H.G. w.932109.09.2021privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepdnd cu

data de 10 septembne 2021, precum Ei stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru

prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

- Ordinul ME/MS nr. 519611756103.09.2021 pentru aprobarea mdsurilor de organrzate a

activitalii in cadrul unitdlilor/instituliilor de inv[ldm6nt in condilii de siguranld epidemiologicd pentru

prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
- HCA nr. 3l din 08.09.2021 qi hotdrdrea Senatului ULBS nr.3373109.09.2021 prin care s-a

aprobat Planul de m[suri pentru organtzarea activitAfii in cadrul ULBS in condifii de siguranld

epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 202112022,

tn temeiul prevederilor art.l23 alin. (1) Ei (2) din Legea nr.1l20l1 a educa{iei nalionale, cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare, care reglementeazd autonomia universitard, ale Regulamentului
pentru organrzarca qi func{ionarea Consiliului de Administralie al ULBS,

In urma votului electronic exprimat in perioada 26.09.2021-27.09.2021

uorARAsrn:

Art. 1 Se avizeazd rezultatele concursului de admitere la programele de studii ale Universitatii
,,Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2021-2022, sesiunile iulie Ei septembrie 2021.

Se transmite Senatului universitar.

Art. 2 Conducerile departamentelor Ei compartimentelor din cadrul Direc{iei Generale
Administrative vor duce la indeplinire prezenta hotdrdre.

Art. 3 Secretariatul Consiliului de Administra{ie va asigura comunicarea prevederilor prezentei
hotdrAri, potrivit procedurii opera!ionale 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 Administrafie,
Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU

Aviz,

Ministerul Educaliei
Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

A consemnat,
Secretar Ramona BESOIU
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