
 

GHID  
de 

DE MONITORIZARE 
 

 

A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE DESFĂȘURATE  

ÎN UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI  

PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ 

 

 

CAPITOLUL 1  

DISPOZIŢII GENERALE 

 Art. 1. Prezentul ghid stabileşte modul de monitorizare a activităților didactice pe 

perioada instituirii stării de urgență, potrivit legislației în vigoare. 

 

CAPITOLUL 2  

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 Art. 2. Universitatea Ecologică din București organizează activitatea de învățământ în 

perioada instituirii stării de urgență, pe baza și în concordanţă cu prevederile următoarelor 

documente: 

a) Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

pentru o perioadă de 30 de zile;   
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b) Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României în 

vigoare de la 15 aprilie 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 

aprilie 2020; 

c) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;  

e) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Măsurile adoptate de Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgența din data 

de 09.03.2020 privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus); 

g) Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-

științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit 

cărora se recomandă „ utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ“ 

h) Clarificările Ministerului Educației și Cercetării transmise prin adresa 

nr.8725/17.03.2020; 

i) Ordonanța de Urgență nr. 30/2020, din data de 21.03.2020, pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2;  

j) Recomandările MEC din data de 1.04.2020 privind reglementarea adoptării unor 

măsuri alternative de susținere a activităților didactice; 

k) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4020 din 7 aprilie 2020, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020,  privind derogarea de la prevederile 

legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul 

României. 

 

CAPITOLUL 3  

CONTEXTUL DE REFERINȚĂ 

AL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE 

Art.3. Pe perioada instituirii stării de urgență, activitățile didactice se desfășoară online, cu 

aceeași ritmicitate ca în programările orare săptămânale.  
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Activitățile didactice care nu se pot desfășura online, în special cele cu un caracter practic 

care prin natura lor necesită prezența într-un spațiu specializat, se reprogramează după 

reluarea cursurilor "față în față".  

Art.4. Reprogramarea activităților didactice care nu se pot desfășura online, după reluarea 

cursurilor "față în față", se propune de titularii de disciplină și se aprobă de conducerea 

fiecărei facultăți, cu consultarea reprezentanților studenților și a conducerii departamentelor. 

Calendarul reprogramărilor, care ține cont de programul studenților și de disponibilitatea 

spațiilor de învățământ, se definitivează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la reluarea 

cursurilor "față în față" și se afișează pe site-ul universității, pe pagina fiecărei facultăți.  

 

CAPITOLUL 4.  

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII  

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE 

Art.5. Monitorizarea activităților didactice desfășurate online de cadrele didactice titulare și 

asociate se realizează de tutorii de an și de directorii de departament. Pentru aceasta se 

parcurg următoarele etape: 

a. Fiecare cadru didactic titular sau asociat transmite prin e-mail tutorelui de an un tabel 

săptămânal, în care menționează toate activitățile didactice desfășurate și modalitățile 

tehnice online prin care s-a desfășurat activitatea respectivă; se va specifica una 

dintre următoarele modalități:  

i. Materiale scrise/înregistrate trimise prin email (precizând destinatarii) sau 

încărcate pe platforma universității ori în biblioteca electronică; 

ii. Teme/proiecte trimise prin email (precizând destinatarii) sau încărcate pe 

platforma universității ori în biblioteca electronică; 

iii. Interacțiune online directă prin orice alte modalități. 

b. Responsabilitatea pentru arhivarea electronică a acestor rapoarte și a altor evidențe 

referitoare la activitățile didactice desfășurate online revine directorilor de 

departamente. 

 

Art. 6. Planul de măsuri din Anexă face parte integrantă din Ghid. 
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ANEXĂ           PLAN DE MĂSURI  
privind 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE, ÎN PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ 
 
Nr. 
crt. 

Activitate Responsabili Termen/Frecvență Nivel raportare Stadiu realizare 

1.  
Verificarea postării pe site-ul universității 
a suporturilor electronice de curs la ciclul 
de studii de licență 

Cadre didactice 17.04.2020 

Tutori 
Director departament 

Decan  
Prorectori 

 

2.  
Verificarea postării pe site a suporturilor 
electronice  de curs la ciclul de studii de 
masterat 

Cadre didactice 17.04.2020 

Tutori  
Director departament 

Decan 
Prorectori 

 

3.  
Comunicarea, desfășurarea și  raportarea 
activităților didactice online cu studenții 

Cadre didactice 

cu aceeași frecvență 
 ca în  

programările orare 
săptămânale 

 

Tutori 
Director departament 

Decan 
Prorector activitate  

de învățământ  

 

4.  Evaluare teme/teste/ proiecte Cadre didactice 
conform fișei disciplinei 

sau necesităților 
survenite pe parcurs 

Tutori 
Director departament 

Decan 
Prorector activitate  

de învățământ 

 

5.  

Actualizare materiale didactice cursuri, 
teme, bibliografie pe platforma elearning 
și biblioteca electronică pentru 
programele de studii de licență și de 
masterat 

Cadre didactice permanent - 

 

6.  Comunicare cu departamentul  IT 
Cadre didactice 

Secretariate 
Serviciul administrativ 

ori de câte ori este 
nevoie pentru postare/ 

informare/platforme etc. 

Prorector  
cu atribuţii stabilite  

pe această linie 

 



7.  
Centralizarea raportarelor activităților 
didactice online pe discipline 

Cadre didactice 
săptămânal 

 
- 

 

8.  
Raportarea mobilităților ERASMUS și 
stadiul desfășurării acestora 

Coordonator 
ERASMUS 

17.04.2020 
Prorector activitate  

de învățământ 
 

9.  
Elaborarea de ghiduri/proceduri  
pentru efectuarea activităților online 

Comisia senatului de 
reglementări interne  
Comisia senatului 
pentru probleme 

studențești 
Director IFR 

17.04.2020/23.04.2020 
și ori de câte ori se 
impune necesitatea 

acestora  

Prorectori  
 

 

10.  

Organizarea activităților de evaluare 
semestrială a studenților (modalitate, 
transmitere materiale în format electronic 
comunicare online etc.)  pentru anii 
terminali/anii I, II sau III 

Directori departament 
Decani 

17.04.2020/ 
 

22.05.2020 
Prorectori  

 

11.  

Organizarea programelor de recuperare a 
disciplinelor sau conținuturilor pentru 
care nu s-au putut organiza activități 
online în mod eficient 

Directori departament 
Decani 

În funcție de data  
încetării stării de urgență 

Prorector activitate  
de învățământ 

 

12.  
Organizarea unei sesiuni  
adiționale de restanțe  

Prorector activitate  
de învățământ 

În funcție de data  
încetării stării de urgență

Rector  
 

13.  
Organizarea examenelor de finalizare a 
studiilor  

Consiliile facultăților 
Decani 

În funcție de data  
încetării stării de urgență

Prorector activitate  
de învățământ 

 

14.  
Verificarea calității actului  
didactic derulat online 

DEAC 
CEAC 

săptămânal 
Prorector activitate  

de învățământ și 
asigurarea calității 

 

15.  
Reorganizarea structurii anului 
universitar curent (eventual) 

Prorector activitate  
de învățământ și  

asigurarea calității 

În cazul în care  
starea de urgență 

prelungită impune   
Rector  
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