Nr. 9562/08.10.2021

HOTĂRÂREA
SENATULUI UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
Adoptată în data de 08.10.2021
Având în vedere actele normative de certificare a înființării și funcționării cu
continuitate a învățământului superior de construcții din București;
Decretul nr. 175/2 august 1948 al Marii Adunări Naționale de reformă a
învățământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 177/3 august 1948, privitor la
înființarea “Institutului de Construcții București”;
Hotărârea Guvernului nr. 458/29 iulie 1994, privitoare la schimbarea denumirii
“Institutului de Construcții București” în “Universitatea Tehnică de Construcții
București”;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 – a Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 99/2021 privind
modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;
În conformitate cu prevederile Ordinului comun - Ministerul Educației (nr.
5.196/3.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1.756/3.09.2021) - pentru aprobarea măsurilor
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică,
În temeiul Art. 63 din Carta Universității Tehnice de Construcții București;
Analizând propunerile Consiliului de Administrație, avizate prin Hotărârea
9443/06.10.2021;
SENATUL
UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În săptămâna 11-17 Octombrie 2021, scenariile de organizare și desfășurare a
activităților didactice în Universitatea Tehnică de Construcții București sunt
următoarele:
Pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență, master și doctorat din
toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An
Pregătitor de Limba Română și a cursanților Colegiului Terțiar Non-universitar
activitățile didactice de predare se vor desfășura în Scenariul 3 - Participarea tuturor
studenților/cursanților la activități didactice on-line.
În cazul studenților înmatriculați la studii universitare de doctorat, se aprobă
desfășurarea activității de pregătire doctorală (activități de cercetare, lucrări practice,
laboratoare organizate cu prezență fizică) în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt -,
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cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de
măsuri sanitare și de protecție.
Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de
diplomă, lucrărilor de licență/disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre
cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu
respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și
de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. În lipsa acordului
reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face
online.
Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în
sistem mixt, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de
măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare.
Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza săptămânal (în ultima zi
lucrătoare a săptămânii) contextul epidemiologic și legislativ și vor actualiza scenariile
aplicate.
Hotărârea a fost luată cu 28 voturi din 37 de voturi valabil exprimate.
Art. 2 Comunitatea Academică UTCB va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.

PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. Alexandru Octavian Aldea
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