
                                                       HOTĂRÂREA 
Nr. 92 din 29.09.2021 

- În baza art. 213 alin.2 lit. n) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 
- În temeiul art. 89 alin. (1) lit.s) din Carta UTM; 
- În baza art. 18 lit. rr) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 

UTM; 
- Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Educatiei și Ministrului Sănătății 

nr.5196/1756 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta 
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.80/28.09.2021; 
- Luând în considerare Propunerile Conducerii Facultăților și Consiliului de Studii 

Universitare de Doctorat din cadrul Universității Titu Maiorescu, 

SENATUL HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Activitățile didactice aferente primului semestru al anului universitar 
2021-2022, de la programele de studii universitare de licență și master se 
desfășoară exclusiv în sistem online (scenariul nr. 3), conform orarelor ce urmează 
a fi afișate la sediile facultăților UTM și pe pagina de web www.utm.ro.  

Art.2. Prin excepție de la prevederile art. 1, activitățile didactice de la programele 
de studii universitare de licență: Medicină, Medicină Dentară, Asistență medicală 
generală din Bucuresti, Asistență medicală generală din Târgu Jiu, Tehnică 
Dentară, Farmacie, Drept din Târgu Jiu, Științe economice din Târgu Jiu și 
programele de studii universitare de doctorat din cadrul Școlilor doctorale Drept, 
Medicină și Medicină Denatară se desfășoară în sistem mixt (scenariul nr. 2), 
conform orarelor ce urmează a fi afișate la sediile facultăților UTM/școlilor 
doctorale din cadrul IOSUD-UTM și pe pagina de web www.utm.ro. 

Art.3. În funcție de situația epidemiologică de la nivelul Municipiului București și 
a Județului Gorj, de hotararile autoritatilor publice centrale si locale sau de situația 
cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 din cadrul Universității Titu 
Maiorescu, scenariile aprobate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre pot fi 
modificate, prin hotărârea Senatului UTM, cu avizul Consiliului de Administrație.  

Art.4. Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către întreaga comunitate 
academică a UTM. 

            PREȘEDINTELE SENATULUI, 
                      
                                Prof. Univ. Dr. Teodor FRUNZETI    
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