Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Senatul Universităţii

Nr. 3460 din 14.09.2020

CONVOCATOR ȘI ORDINEA DE ZI
pentru
ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A SENATULUI CU
EXERCITAREA VOTULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

Având în vedere situația excepțională determinată de prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă
decretată prin HG nr. 668/14.08.2020,
Coroborat cu Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARSCoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității în Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu în
condiții de securitate și sănătate în muncă pe perioada stării de alertă aprobat de Consiliul de
Administrație al ULBS în ședința din data de 20.05.2020 și prelungit prin HCA nr. 24 din
24.06.2020,
Raportat la prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 103 din
2 iulie 2020,
În baza prevederilor art. 49 alin. (3), (4), (13), coroborat cu prevederile art. 56 alin. (5) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, aprobat în ședința Senatului din data
de 04.08.2020,
Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace
electronice referitor la ordinea de zi de mai jos.

Votul electronic se va desfășura în data 17 - 18 septembrie 2020.
Termenul limită: data 18 septembrie 2020, ora 12:00.

1
Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: senat@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

Tel: +40 (269) 218 165
Fax: +40 (269) 217 887
Fax: +40 (269) 430 110

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Senatul Universităţii

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV2 în anul universitar 2020-2021, în forma avizată prin art. 2 din
HCA_34_11.09.2020.

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA
Președintele Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu
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