
 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 3690 / 27.03.2020 

 

Având în vedere: 

- Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, referitoare la aprobarea 

Hotărârii nr. 9, de către CNSSU;  

- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual si obligativitatea adoptării unor 

măsuri de prevenție; 

- necesitatea asigurării siguranței studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui 

mediu sigur de învățare și de lucru în spațiile sale. 
 

Luând în considerarea incidența dispozițiilor art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii 

coroborate cu cele art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, în 

temeiul prevederilor art. 213 alin.(13) din Legea 1/2011. 
 

Consiliul de Administrație a hotărât: 

- pe perioada stării de urgență, activitățile didactice de predare - învățare se desfășoară on-line 

(utilizând platforme de E-Learning sau alte tehnologii (http://didfr.upg-elearning.ro/; SE - 

Platforma online; Moodle, instrumente de tip Cloud; piazza.com; Google Classroom; Microsoft 

Teams; Discord; site-urile facultăților/departamentelor etc. și/sau prin interacțiunea directa, pe 

mail, cu studenții), pe baza materialelor suport asigurate și încărcate de către titularii de curs; 

- titularii de curs/seminar/proiect sau laborator au obligația să încarce on-line suportul de curs, 

precum și materialele didactice specifice pentru seminar/laborator/proiect, pentru săptămâna 

aferentă cursului respectiv și să elaboreze un test sau o temă de lucru la care studenții trebuie 

să răspundă in intervalul stabilit de către cadrul didactic pentru a verifica parcurgerea materialelor 

de către student; 

- studenții au obligația să parcurgă aceste materiale; 

- modul de evaluare a testului/temei de casă este stabilit de fiecare cadru didactic. Acesta are 

obligația de a preciza dacă și cum această evaluare se regăsește în nota finală. Aceste informații 

trebuie comunicate studenților; 

- conținuturile experimentale al laboratoarelor vor fi reprogramate, comasat, la sfârșitul 

stării de urgenta, în regim de voluntariat, conform unui program stabilit de Decanatul fiecărei 

facultăți și aprobat de Rector, iar programul stabilit se va anunța studenților și cadrelor didactice; 

- responsabilitatea verificării activităților on-line revine Directorilor de Departament și Decanilor 

care au obligația verificării Rapoartelor de activitate realizate de către fiecare cadru didactic; 

- plata cu ora, pe perioada stării de urgență, se va face doar pentru activitățile de predare 

desfășurate on-line. 
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