
HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 5 din 3 iunie 2020 

 

Consiliul Facultăţii de Științe Socio-Umane, întrunit în şedinţa din 28-29 mai 2020, 

În baza:  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 

- ORDINULUI nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016; 
- OMEC nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din 

România; 
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în 

condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

- Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19. 

- Hotărârea nr. 297 din 9 aprilie 2020, privind domeniile si programele de studii 

universitare de master acreditate si numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi în anul 

universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020. 

- Hotărârea nr. 299 din 9 aprilie 2020, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 

specializărilor/programelor de studii universitare si a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din 11 

mai 2020. 

  

În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită data de 

03.06.2020, ora 9.00, la care au participat 27 de membri ai Consiliului Facultății, din totalul de 

30 de membri, fiind întrunit cvorumul și numărul de voturi necesar (conform anexei la prezenta 

Hotărâre), 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Avizarea propunerii actualizate de repartizare pe programe de studiu a locurilor pentru 

admiterea 2020 (online), la Facultatea de Științe Socio-Umane: locuri pentru români de 

pretutindeni și etnici romi, respectiv, suplimentarea cu locuri bugetare provenind din rezerva 

ULBS și granturi FDI. 

(votat cu: 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere). 

 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Daniel MARA 


