
vq.iffi,ffi
Ministerul Educaliei

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

Senat

HOTARAREA SENATULUI ULBS
nr.3014 din29.07.2021

publicatfl in data de 30.07.2021

Senatul Universitilii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza HotirAri i Guvernul ui RomAn iei nr. 225 I 1 990,
in temeiul prevederilor Legii Educa{iei Na{ionale nr. ll20l1, cu modificdrile gi cornpletirile

ulterioare,
in temeiul Cartei U.L.B.S, aprobatS in Eedin{a Senatului din data de 28.09.2015 Ei a

Regulamentului de organizare qi fLrnc{ionare a Senatului [J.L,8.S., astfel cum a fost completat in qedinla
Senatului din data de29.10.2020,

Avdnd in vedere m[surile reglementate prin:
- H.G. nr.730 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepAnd

cu data de 12 iulie 2021, precum Ei stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru

prevenirea ;i combaterea efectelor pandemiei de COVID-1 9,

- Legea nr. 55 din l5 mai 2020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19, cu modiflc[rile gi cornpletirile ulterioare,

- Ordinul ME/MS nr. 323519312021 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a activitdlii in
cadrul unitdlilor/instituliilor de invS{dm6nt in condilii de siguran{5 epiderniologicd pentru prevenirea
imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- HCA nr.04 din03.02.2021 referitoare la PLANUL DE MASURI pentru organizareaactividtii
in cadrul UniversitSlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguranld epidemiologicd pentru
prevenirea irnbolrrbvirilor cu virusul SARS-CoV2 incep6nd cu semestrul II al anului universitar 2020-
2021,

- Raportat la prevederile Regulamentului privind organizarea gi deslZgurarea concursului pentru

ocuparea postului de director al Departamentului pentru ID/lFR, avizat prin FICA nr.22109,06.2021 qi

aprobat prin HotdrArea Senatului nr.27lBl0B.0l .2021,

in baza prevederilor art.492s alin. (2), (8) Ei (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (5) din
Regulamentul de organizare Ei func{ionare a Senatului ULBS, precum Ei a Convocatorului trimis pe e-
mail in data de 26.07.2021.

in urma rezultatului votului prin mi.iloace electronice cu termen lirniti data de 29.07.2021,ora
12:00, la care au participat 67 de senatori, fiind intrunit cvorumul Ei numdrul de voturi necesar
(confornr anexelor la prezenta hotirAre):

uorARA;rn:

Art. I Aprob6, in unanirnitale, Ordinea de zi pentru prezentul vot electronic con{inutd in
Formularul de vot, anexd laprezenta hotdr6re. rl
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Art.2 Yalideazd, in unaninritate, rezultatul concursului pentru ocuparea func{iei de director al

Departarnentului pentru invdfdm6nt la Distan{d qi inv6ldmdnt cu Frecven{d Redus6, candidatul

desemnat c6qtigdtor fi ind:

- Domnul conf. univ. dr. Marza $teJbn Gheorghe Bogdan

Art. 3 Secretariatul Senatului va asigura comunicarea prevederilor prezentei hot[rAri confbrm

,,Regularnentului de organizare;i func{ionare a Senatului ULBS".

Art. 4 Consiliul de Administra{ie va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Preqedintele Senatului ULBS,
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Prof. univ. dr. ing.Ioan BONDREA
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