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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

 
Nr. 40 din 22.12.2021 

 
Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane, întrunit în ședința din 22.12.2021, 
În baza:  
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 
- Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare, 
H.G. nr. 1090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. 1130/2021 pentru modificarea 
anexelor nr. 2 și 3 la H.G. 1090/06.10.2021, 

- Ordinului ME/MS nr.5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, 

- HCA nr. 31 din 08.09.2021 și hotărârea Senatului ULBS nr. 3373/09.09.2021 prin care s-a aprobat 
Planul de măsuri pentru organizarea activității în cadrul ULBS în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul SARS-CoV2 în anul universitar 
2021/2022,  HCA nr.41 din 21.10.2021 și hotărârea Senatului ULBS nr. 4120/22.10.2021 prin care 
s-a aprobat Addendum-ul la Planul de măsuri valabil pentru perioada 25 octombrie -14 noiembrie 
2021 

 
În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită 22.12.2021, ora 23.59, 

la care au participat 32 de membri ai Consiliului Facultății, din totalul de 33 membri, fiind întrunit 
cvorumul și numărul de voturi necesar. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
1. Validarea rezultatelor alegerilor studențești conform PV privind consemnarea rezultatelor 

alegerilor disponibil pe site-ul ULBS (votat cu 30 voturi pentru, 2 abțineri). 

2. Avizarea calendarului examenelor de finalizare studii (licență și master) din sesiunea februarie 
2022 (votat cu 32 voturi pentru). 
 

3. Avizarea prelungirii contractului de muncă pe perioadă determinată pentru asistent universitar 
drd. Daniela Carmen Popa (votat cu 32 voturi pentru). 

 
 

DECAN, 
Prof. univ. dr. Daniel MARA 

 


