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Art.I. Prezentul ghid are la bază: 

- dispozițiile Decretului Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, respectiv art.49 “Pe durata 

starii de urgenta, cursurile din toate unitatile și instituțiile de invățământ se 

suspendă”; 

- adresa Ministrului Educației și Cercetarii nr.8725/17.03.2020 privind “utilizarea 

unor metode didactice alternative de invatamant”; 

- adresa MEC nr.217/GP/01.04.2020 privind “adoptarea unor ghiduri/proceduri 

clare pentru efectuarea activitatilor pe platformele online”; 

- Ordinul Ministrului Educatiei și Cercetarii nr.4020/07.04.2020. 

Art.II.  UNAGE Iași, prin intermediul Serviciului de informatizare și activități 
tipografice, va oferi personalului didactic informații și asistență  privind utilizarea 

platformele  recomandate de  MEC, cum ar fi Zoom, Google Meets, Skype, Teams,  

Cloud, Email, site propriu, necesare desfășurarii activităților didactice online, 

specifice fiecarui domeniu, fiecarei specializari.  În același timp, UNAGE Iasi 

trebuie să se asigure că studenții au posibilitatea de a se conecta la aceste platforme, 

astfel încât sa poată beneficia de un proces didactic de calitate. 

Art.III. Platformele pe care vor fi desfășurate activitățile didactice trebuie să 

asigure posibilitatea de verificare a calității actului didactic derulat online, atat din 

punct de vedere al predării, cât și privind gradul de participare al studenților. Prin 

participarea la aceste activități, studenții si cadrele didactice își exprimă acordul 

expres pentru inregistrare, astfel incat sa poata fi doveditata activitatea. 

UNAGE Iași, in calitate de operator de date cu caracter personal, va utiliza 

inregistrarile doar in scopul justificării activității, arhivându-le pentru o perioada de 

10 ani.  

Art.IV. Decanii, Directorul DPPD și Directorii de Departamente sunt persoanele 

desemnate să verifice si să ateste atât calitatea actului didactic desfășurat in regim 

online, cat și participarea personalului didactic la activitatea de predare.  

Art.V. Participarea studenților la activitatea desfășurată în regim online va fi 

verificată și atestată de fiecare cadru didactic în parte, cu respectarea prezenței 

minime obligatorii, conform regulamentelor interne. Cadrele didactice vor raporta 
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săptămânal, către Directorii  de Departamente (care au responsabilitatea 

îndeplinirii sarcinilor didactice de către toți membrii departamentului), care 

verifică și trimit apoi situația centralizată decanilor /director DPPD, activitatea 

desfăşurată prin intermediul platformelor on-line, completând si semnând fișele de 

activitate, cu obligația de a prezenta, atunci cand li se solicita, inregistrările 

doveditoare ale activităților prestate online. 

Art.VI. Decanii / directorul DPPD, în baza rapoartelor înaintate de catre directorii 

de departament, vor identifica activitățile didactice care nu pot fi desfășurate in 

regim online, urmând ca, împreuna cu directorii de department, sa stabilească: 

- organizarea de sesiuni adiționale de restanțe; 

- organizarea unor programe de recuperare în anii următori pentru activitățile 

ce nu pot fi desfășurate în regim online 

fără costuri adiționale sau alte restricții existente anterior. 

Art.VII. Recuperările nu pot fi programate în cazul studenților din anul terminal, 

pentru aceștia urmând a fi identificate modalități de intensificare a activităților 

didactice, în cazul celor ce se preteaza regimului online. Activitățile didactice de 

ordin practic, care nu pot fi susținute online, vor fi efectuate in mod intensiv, de la 

data încetării stării de urgență, astfel încât sa fie acoperite până la susținerea 

examenelor de finalizare a studiilor. 

Art.VIII. Biblioteca UNAGE va asigura accesul la literatura de specialitate în 

format electronic.  

Art. IX. Examenele de licență, disertație, doctorat, absolvire DPPD precum și 

obținerea atestatului de abilitare, care nu presupun activități practice, pot fi 

organizate in regim online, conform procedurilor stabilite în prezentul ghid. 

Susținerea examenelor va fi înregistrată integral și arhivată la nivelul fiecărei 

facultăți/DPPD. 

Art.X. In vederea respectării normelor privind protecția datelor cu caracter 

personal, se va transmite o singura dată următoarea informare: „Având în vedere 

dispozițiile art.III alin.2) din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii 

nr.4020/07.04.2020, precum si dispozitiile RGPD nr.679/2016, va informam ca 

activitatea didactica desfasurata in regim online va fi inregistrata, cu 

scopuljustificarii activitatilor sustinute, atat de catre cadrele didactice cat si de 

studenti. Prin participarea la aceste activitati, studentii si cadrele didactice 
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isi exprima acordul expres pentru inregistrare. UNAGE Iasi, in calitate de 

operator de date cu caracter personal, va utiliza inregistrarile doar in scopul 

declarat mai sus, arhivându-le pentru o perioadă de 10 ani." 

Art.XI. Metodologiile privind desfășurarea examenelor de licență/diplomă, 

dizertație, absolvire DPPD și obținere abilitare se completează cu dispozițiile 

prezentului ghid. 
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