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Avand in vedere contextul s itua~iei epidemiologice interna~ionale/na~ionale, determinata de 

raspfmdirea coronavirusului SARS-CoV-2, ~i a Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri 

pentru prevenirea ~i combaterea pandemiei de COVID-19, coroborata cu prevederile art. 287 alin. 2 

lit. j din Lege a nr.1 /2011, justificandu-se astfel convocarea ~i desfa~urarea ~edin~ei extraord inare a 

Senatului Un iversita~ii prin excep~ie de Ia dispozi~iile art. 25 alin. 1 teza I din Regulamentul de 

organizare ~i func~ionare a Senatului Universita~ii, prin mijloace de comunicare on-line. 

1.1 Senatul a a pro bat, cu avizul Direc~iei de Sanatate Publica a jude~ului Bra~ov (conform art. 16 alin. 

2 din OMEC nr. 5487/2020 ~i OMS nr. 1494/2020) ob~inut prin scrisoarea nr. 12755/26.10.2020, 

suspendarea activita~ilor didactice ce presupun prezen~a fizica a studen~ilor in Universitatea 

Transilvania din Bra~ov, acestea urmand sa se desfa~oare online in intervalul 28.10.2020-

10.11.2020. 

1.2 Senatul a aprobat, in perioada 28.10.2020-10.11.2020 (cu condi~ia ob~inerii avizului Direc~iei de 

Sanatate Publica a jude~ului Bra~ov, conform OMEC nr. 5487 /2020) desfa~urarea activita~ilor 

didactice sau de cercetare individuale (student-cadru didactic) i n regim "fa~a in fa~a". Ceri n~e: 

solicitare scrisa din partea studentului, aprobarea cadrului didactic, a directorului de departament, a 

responsabilului de preven~ia ~i monitorizarea infec~iei cu COVID-19 pe facultate, a decanului ~i 

informarea coordonatorului activita~ilor de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2 din Universitatea 

Transilvania din Bra~ov. 

11.1 Senatul a aprobat calendarul de alegeri pentru completarea membrilor in Consiliul 

departamentului - Discipline fundamentale profilactice ~i eli nice al Faculta~i i de Medicina. Anexa 1 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

Pre~edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov 
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Calendarul alegerilor pentru completarea membrilor in Consiliul departamentului -

Discipline fundamentale profilactice ~i clinice - Facultatea de Medicina 

Activitate 

Oeclan~area alegerilor pentru completarea 

membrilor i n Consiliul departamentului 

Desfa~urarea alegerilor Ia nivelul departamentului 

Depunerea contestatiilor: 8:00-12:00 

Raspuns contestatii : 8:00-12:00 

Validarea rezultatelor alegerilor de catre Senatul 

Universitar 

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean, 

Pre~edintele Senatului Universitatii Transi 
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