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HOTĂRÂRE 

Nr. 23/22.04.2020 

 

Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în 

Universitatea POLITEHNICA din București 

 

Având în vedere: 

- Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, 

- Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de 

urgență pe teritoriul României, 

- 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 căruia se recomandă 

„utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ”, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.03.2020 referitoare la Măsuri privind 

desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea 

POLITEHNICA din București, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.03.2020 privind Măsuri de prevenire și 

de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea 

POLITEHNICA din București, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020 privind aprobarea Procedurii de 

lucru privind activităților didactice online, 

- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual, 

- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul online, de care dispune 

UPB, 

- identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB, 

- necesitatea pregătirii studenților, 
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- asigurarea desfășurării procesului didactic și pentru acordarea drepturilor salariale 

corelative, 

- preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța 

studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare și 

de lucru în spațiile sale, 

- obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție, 

Luând în considerare faptul că platforma de învățare online a Universității POLITEHNICA din 

București (www.curs.pub.ro) permite:  

- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice online și alte asemenea resurse 

educaționale, 

- comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, de tip forum, cât și prin mesaje 

private în scopul realizării de feedback sau pentru desfășurarea de activități de predare – 

învățare – evaluare, 

- stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, 

- încărcarea temelor și proiectelor realizate de către studenți, 

- evaluarea studenților. 

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, 

precum și prevederile OMEC 4020 din 07 aprilie 2020,   

În temeiul prevederilor art. 213 alin.(13) din Legea 1/2011, precum și cu cele ale Cartei și ale 

regulamentelor UPB, 

Consiliul de Administrație lărgit al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința 

organizată online, în data de 22 aprilie 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  Aspecte generale  

(1) Probele de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al 

anului universitar 2019-2020,  se vor desfășura în regim online, pentru toate disciplinele 

încrise în planul de învățământ ale ciclurilor de învățământ licență, respectiv de masterat, 

care se pot derula și încheia online. În acest sens, se va ține cont de structura calendarului 

aprobat înainte de începerea anului universitar în curs. 
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(2) Programarea examenelor va fi stabilită de către conducerea fiecărei facultăți, prin 

consultarea studenților.  

(3) Activitățile didactice și/sau de cercetare care impun interacțiunea nemijlocită, în spațiul 

universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare vor fi recuperate după 

încetarea stării de urgență.  

(4) După încetarea stării de urgență, de la o dată ce va fi precizată ulterior se definește o 

perioadă de 6 (șase) săptămâni în care se vor desfășura următoarele tipuri de activități: 

a) Recuperarea orelor de laborator care nu s-au putut efectua în sistem online pe 

durata stării de urgență și trebuie efectuate în sistem „față în față”; 

b) Susținerea probelor de verificare finală (colocviu) la disciplinele la care orele de 

laborator au necesitat interacțiune student-cadru didactic în sistem „față în față”;  

c) Examinarea în sistem „față în față” pentru disciplinele la care încheierea este 

prevăzută prin examen, pentru toți studenții care NU au avut acces, pe perioada stării de 

urgență, la platformele online.  

(5) Decizia cu privire la graficul activităților de la alin (3) revine facultăților. Acest grafic 

va fi comunicat în cel mai scurt timp cadrelor didactice și studenților, de către 

conducerile facultăților.  

(6) Pentru toate activitățile menționate la art.1, alin.4, lit. a), b) și c), se va realiza o 

programare, astfel încât numărul de studenți prezenți simultan să fie cât mai redus 

posibil. Se recomandă organizarea recuperărilor de laborator pe subgrupe. 

Art. 2. Studenții anului IV - ciclul universitar de licență și studenții anului II – ciclul 

universitar de masterat 

A. Studenții anului IV - ciclul universitar de licență 

(1) Pentru disciplinele înscrise în planul de învățământ al studenților anului IV (patru) de la 

ciclul universitar de licență, la care unele activități de laborator/practică pentru proiectul 

de diplomă nu se pot desfășura online, acestea vor fi înlocuite cu alte activități similare, 

care permit desfășurarea online, astfel încât să se poată finaliza activitatea la disciplina 

respectivă.  

Responsabilitatea identificării soluțiilor de înlocuire a acestor tipuri de activități le revine 

cadrelor didactice. 
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(2) Toate activitățile aferente disciplinelor prevăzute în planul de învățământ cu verificare pe 

parcurs (verificări, teme de casă, proiecte, lucrări de control, lucrări de laborator 

desfășurate online etc.) vor fi susținute online de către cadrele didactice și studenții 

anului IV de la ciclul universitar de licență. 

(3) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții anului IV de la ciclul universitar de 

licență va fi efectuată, în sistem online, pe platforma www.curs.pub.ro.   

În condițiile în care se va utiliza o altă platformă online, proba de verificare finală 

(colocviu) va fi înregistrată, iar link-ul va fi încărcat pe platforma www.curs.pub.ro. 

(4) Sesiunea de restanțe aferentă anului IV la ciclul universitar de licență se va desfășura 

online, conform calendarului aprobat înainte de începerea anului universitar în curs. 

Pentru fiecare disciplină la care se înregistrează studenți nepromovați este obligatorie 

organizarea a cel puțin unui examen în sesiunea de restanțe.  

B. Studenții anului II – ciclul universitar de masterat 

(5) Pentru disciplinele din planul de învățământ al studenților anului II de la ciclul universitar 

de masterat, la care unele activități de laborator/practică pentru proiectul de disertație nu 

se pot desfășura online, acestea vor fi înlocuite cu alte activități similare, care permit 

desfășurarea online, astfel încât să se poată finaliza activitatea la disciplina respectivă.  

Responsabilitatea identificării soluțiilor de înlocuire a acestor tipuri de activități le revine 

cadrelor didactice. 

(6) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții anului II de la ciclul universitar de 

masterat va fi efectuată, în sistem online, pe platforma www.curs.pub.ro.   

În condițiile în care se va utiliza o altă platformă online, proba de verificare finală 

(colocviu) va fi înregistrată, iar link-ul va fi încărcat pe platforma www.curs.pub.ro. 

(7) Sesiunea de restanțe aferentă anului II la ciclul universitar de masterat se va desfășura 

online, conform calendarului aprobat la începerea anului universitar în curs. 

 

Art.3. Studenții anilor I, II, III – ciclul universitar de licență, respectiv studenții anului I – 

ciclul universitar de masterat  

(1) Toate activitățile aferente disciplinelor prevăzute în planul de învățământ cu verificare pe 

parcurs (verificări, teme de casă, proiecte, lucrări de control, lucrări de laborator 

desfășurate online etc) vor fi susține online de către cadrele didactice și studenții anilor I, 

http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/
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II, III de la studiile universitare de licență și studenții anului I de la studiile universitare 

de masterat.  

(2) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții anilor I, II, III de la ciclul universitar 

de licență și studenții anului I de la ciclul universitar de masterat va fi efectuată, în sistem 

online, în cazul în care NU există necesitatea recuperarii unor activitati de laborator. 

(3) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții aniilor I, II, III de la studiile 

universitare de licență și anul I de la studii universitare de masterat va fi efectuată, în 

sistem online, pe platforma www.curs.pub.ro.   

În condițiile în care se va utiliza o altă platformă online, proba de verificare finală 

(colocviu) va fi înregistrată, iar link-ul va fi încărcat pe platforma www.curs.pub.ro. 

(4) În cazul disciplinelor care necesită recuperarea laboratoarelor, proba de verificare finală 

(colocviu), pentru studenții anilor I, II, III de la ciclul universitar de licență și studenții 

anului I de la ciclul universitar de masterat, va fi susținută în perioada celor 6 săptămâni, 

prevazută la art.1, alin.4. 

Art. 4. Studenții internaționali ai Universității POLITEHNICA din București 

Evaluarea semestrială a studenților internaționali înscriși în programul de mobilitate 

ERASMUS+, la ciclul universitar de licență, respectiv masterat se va desfășura în sistem 

online, până la data de 10 iunie 2020.  

Prezentul articol este valabil pentru toate disciplinele din programul ERASMUS+, 

inclusiv cele prevăzute cu examen în planul de învățământ și care sunt incluse în 

contractul de studiu (Learning Agreement Student Mobility for Studies). 

Art. 5. Informarea studenților Universității POLITEHNICA din București 

(1) Studenții Universității POLITEHNICA din București, de la cele 3 (trei) cicluri 

universitare (licență, masterat și doctorat), care nu pot accesa cursurile organizate în 

sistem online pe platforma www.curs.pub.ro, pe perioada stării de urgență instituită la 

nivel național, vor comunica această imposibilitate facultății unde sunt înmatriculați, în 

termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri – Anexa 

nr.1. 

(2) În anul universitar 2019-2020, UPB va dispune printr-un program măsurile necesare 

pentru a asigura accesul studenților prevăzuți la alin.(1) la activitățile didactice din 

planurile de învățământ, la care nu au putut participa online pe durata stării de urgență.  

http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/


Page 6 of 7 
 

(3) UPB va organiza un calendar care să cuprindă examenele de finalizare a studiilor și a 

examenele de evaluare pe parcurs pentru studenții și studenții doctoranzi, prevăzuți la 

alin.(1). 

(4) Programele menționate la aliniatele (2) și (3) vor fi comunicate studenților în termen 15 

zile de la data notificării de către studenți a imposibilității urmării cursurilor în regim 

online. 

(5) Conducerile facultăților vor notifica, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 

adoptării prezentei hotărâri studenții înmatriculați în anul universitar 2019-2020 cu 

privire la necesitatea de a comunica imposibilitatea accesării cursurilor online pe 

platforma www.curs.pub.ro. 

(6) Conducerile școlilor doctorale vor notifica, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 

adoptării prezentei hotărâri, studenții doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2019-

2020 cu privire la necesitatea de a comunica imposibilitatea accesării cursurilor online pe 

platforma www.curs.pub.ro.  

Art.6. Conducerile facultăților, precum și directorii de departamente au obligația comunicării 

           prezentei hotărâri tuturor cadrelor didactice și tuturor studenților din universitate.  

Art.7.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerile facultăților, conducerile 

            departamentelor, conducerile direcțiilor administrative, de către toate cadrele didactice 

            din universitate și de către toți studenții înmatriculați în anul universitar 2019-2020 la 

            UPB. 

Art.8.  Prezenta hotărâre va fi supusă votului senatului UPB.  

 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 

http://www.cursuri.pub.ro/
http://www.cursuri.pub.ro/
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Anexa nr. 1 a HCA_23/22.04.2020 

 

În atenția Facultății de ………………………………………………………………………….. 

 

 

Declarație privind accesul la cursurile organizate de UPB în format online 

 

 

Având în vedere prevederile art.5., alin.(1) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

23/22.04.2020 referitoare la Măsurile privind desfășurarea în condiții optime a procesului de 

învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București,  

subsemnatul/subsemnata ………..………………………………………, student/ă a Universității 

POLITEHNICA din București, Facultatea …………………………………………………., anul 

de studiu ……………………….., în ciclul universitar de licență/masterat/doctorat, identificat/ă 

cu CNP: …………………………………, domiciliat/ă în 

……………………………………………………………………………………………………, 

declar faptul că mă aflu în imposibilitatea de a accesa online cursurie organizate de către UPB pe 

platforma www.curs.pub.ro, pe perioada stării de urgență instituită la nivel național, întrucât: 

 Nu dispun de un calculator/laptop/tabletă/telefon care să permită accesul on-line pe 

platforma educațională mai sus menționată; 

 Nu am acces la internet. 

 

 

Nume și prenume student,                                                  Data  

  

 

http://www.curs.pub.ro/

