
v UNIVERSITATEA
L,UCIAN BLACA

DIN SIBIU-

Ministerul Educatiei
Universitatea,,Lucian Blaga" din Sibiu

Senat

HOTARAREA SENATULUI ULBS
nr.612 din 18.02.2022

publicati in data de 18.02.2022

Senatul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,

in baza Hotdrdrii Guvernului RomAniei nr. 225 I 7990,

in temeiul prevederilor Legii Educaliei Nafionale nr. ll20ll, cu modificdrile qi completf,rile

ulterioare,

in temeiul Cartei U.L.B.S, aprobatd in qedinla Senatului din data de 28.09.2015 Ei a

Regulamentului de organizare Ei funclionare a Senatului U.L.B.S., astfel cum a fost completat in Eedinfa
Senatului din data de29.10.2020,

AvAnd in vedere mf,surile reglementate prin:
- Legea nr. 55 din 15 mai2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID -19, cu modificdrile Ei completirile ulterioare,

- H.G. nr. 17l14 februarie 2022 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepAnd

cu data de 7 februarie 2022, precum Ei stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentrtr

prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- Ordinul ME/MS nr.53381201512021 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a activitalii in

cadrul unitdlilor/instituliilor de invdldm6nt in condilii de siguranld epidemiologicd pentru prevenirea

imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

- HCA nr. 31 din 08.09.2021 qi Hotdrdrea Senatului ULBS nr.3373109.09.2021 prin care s-a

aprobat Planul de mdsuri pentru organizarea activitdlii in cadrul ULBS in condilii de siguranld

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

HCA nr. 2119.01.2022 qi Hotdr6rea Senatului ULBS nr. 273127.01.2022 prin care s-a aprobat

Addendum-ul la Planul de mdsuri,

- H.G. nr.45712011 privind Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice qi

de cercetare vacante din invdfdmAntul superior, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Metodologia de

concurs pentru ocuparea posturilor didactice qi de cercetare vacante pe durata nedeterminata Si

determinatd in Universitatea,,Lucian Blaga" din Sibiu, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

inbaza prevederilor art.492s alin. (2), (8) qi (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (5) din
Regulamentul de organrzare qi funclionare a Senatului ULBS, precum Ei a Convocatorului comunicat
membrilor Senatului prin e-mail in data de 18.02.2022,

in urma rezultatului votului prin mijloace electronice cu termen limitd data de 18.02.2022,, ora
12:00, la care au parlicipat 66 de senatori, fiind intrunit cvorumul Ei numdrul de voturi necesar (conform-1
anexelor \aprezenta hotdrdre): $
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Art. 1 AprobS, in unanimitate, Ordinea de zi pentru prezentul vot electronic conlinutd in
Formularul de vot, Anexd la prezenta hotdrAre.

Art. 2 Aprobd, in unanimitate, rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante pe perioadd nedeterminatd, organizate in semestrul I, an universitar 2021-2022, avrzate prin art.
1 din HCA nr. 6 din 17.02.2022, Anexd Laprezenta hot6rdre.

Art. 3 Aprobd, in unanimitate, rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante pe perioadd determinatd, organizate in semestrul I, an universitar 2021-2022, avizate prin art.2
din HCA nr. 6 din 17.02.2022, Anex6 la prezenta hotf,rAre.

Art. 4 Secretariatul Senatului va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotdrAri conform
,,Regulamentului de organrzare qi funclionare a Senatului ULBS".

Art. 5 Consiliul de Administrafie va duce la indeplinire prevederile prezentei hot[rdri.

Preqedintele

Prof. univ. dr. i n BONDREA
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