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HorAnAnnA sENATULUI ULBS
nr.2442 din21.06.2022

Senatul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,

in baza Hotdrdri i Guvernul ui Rom6n iei nr. 225 I 1 990,

in temeiul prevederilor Legii Educaliei Na{ionale nr. 112011, cu modificdrile gi complet[rile

ulterioare,

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

Regulamentului de organizare Ei funclionare a Senatului U.L.B.S., astfel cum a fost completat in gedinfa

Senatului din data de 29.10.2020,

Avdnd in vedere mdsurile reglementate prin:

- Procedura Operalional[ evaluarea personalului didactic Ei didactic auxiliar in vederea acordirii
gradafie^i de merit PO-ULBS-REC-0O l,

inbaza prevederilor art.492s alin. (2), (8) qi (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (5) din
Regulamentul de organizare ;i funclionare a Senatului ULBS, precum gi a Convocatorului comunicat
membrilor Senatului prin e-mailin data de20.06.2022,

in urma rezultatului votului prin mijloace electronice cu termen limitd data de 21.06,2022, ora
14:00, la care au participat 7l de senatori, fiind intrunit cvorumul gi numdrul de voturi necesar:

norAnA;rr,:

Art. 1 Aprobi, cu 70 de voturi pentru qi o ablinere, Ordinea de zi pentru prezentul vot electronic
conlinutd in Formularul de vot, Anexd la prezenta hot[rAre.

Art, 2 AprobS, cu 70 de voturi pentru qi o ablinere, propunerea Serviciului Resurse Umane Ei

Salarizare privind calculul, modul de repartizare a gradaliilor de merit gi calendarul de organizare a

concursului pentru acordarea gradaliilor de merit pentru perioada 2022-2027, avizatd prin art. 1 din HCA
nr.20 din 15.06.2022, Anexd,la prezenta hotirdre.

Art. 3 Aprobd, cu 70 de voturi pentru Ei o abfinere, Strategia de transformare digitali a

Universitilii "Lucian Blaga" din Sibiu 2022 - 2027, avizatd prin art. 2 din HCA nr. 20 din 15.06.2022,
AnexS la pr ezenta hotdrdre.

Art, 4 Secretariatul Senatului va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotirdri conformtJ
,,Regulamentului de organizare gi funclionare a Senatului ULBS". F'
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Art. 5 Consiliul de Administralie va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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