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Senatul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr. 225 I 1990,
in temeiul prevederilor Legii Educaliei Nalionale rc. 112011, cu modificarile qi completdrile

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

Regulamentului de organizare qi funcfionare a Senatului U.L.B.S., astfel cum a fost completat in qedinla
Senatului din data de29.10.2020,

Avdnd in vedere mdsurile reglementate prin:
- Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele mf,suri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID -19, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,
- H.G. nr. 1090/06 .10.2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incep6nd cu

data de 10 octombrie 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplic[ pe durata acesteia pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

- Ordinul ME/MS nr.5338/201512021 pentru aprobarea mf,surilor de organizare a activitAlii in
cadrul unitdlilor/institufiilor de inv6!5mdnt in condilii de siguranla epidemiologicd pentru prevenirea
imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificdrile ulterioare,

- hotdrArea Senatului ULBS nr. 3373109.09.2021prin care s-a aprobat Planul de mdsuri pentru

organrzarea activitdlii in cadrul ULBS in condilii de siguran{d epidemiologicd pentru prevenirea

imbolnlvirilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 202112022 Ei hotf,rArea Senatului ULBS nr.

3897108.10.2021 prin care s-a aprobat Addendumul la Planul de mdsuri,

inbaza prevederilor afi.492s alin. (2), (8);i (12), coroborat cu prevederile 5627 ahn. (5) din
Regulamentul de organizarc gi func{ionare a Senatului ULBS, precum qi a Convocatorului trimis pe e-
mail in data de 22.10.2021,

in urma rezultatului votului prin mijloace electronice cu termen limitd data de 22.10.2021, ora
15:00, la care au participat 63 de senatori, fiind intrunit cvorumul qi numdrul de voturi necesar
(conform anexelor la prezenta hotdrdre):

HoTARA$rE:

Art. I Aprob6, in unanimrtate, Ordinea de zi pentru prezentul vot electronic conlinutd in
Formularul de vot, Anexd la prezenta hotdrdre.
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Art.2 Yahdeazd,, cu 59 de voturi pentru, 2 voturi impotrivd qi 2 ablineri, Addendum-ul lu Planul
de mcisuri pentru orgcrnizcrreu crctivitdlii in cadrul Universitdlii ,,Lucion Blaga" din Sibiu in condiyii de
siguran{d epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 tn anul universitar
2021-2022, aprobat prin Hotdrdrea Senatului ULBS nr.3373109.09.2021, modificat prin HotdrArea
Senatului ULBS nr. 3897/08.10.2021, valabil pentru perioada 25 octombrie -14 noiembrie 2021, astfel
cum a fost avizat prin art. 1 din HCA nr. 4l din21.10.2021, Anexd laprezentahotdrdre.

Art. 3 Secretariatul Senatului va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotdrdri conform
,,Regulamentului de organizare Ei funclionare a Senatului ULBS".

Art. 4 Consiliul de Administralie va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Preqedintele Senatului ULBS,

f i'----
Prof. univ. dr. ing.Ioan BONDREA

Consilier juridic,
'4--'
Elena gAoILA
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