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Anexa 1 / ședința nr. 103 

 

Scenariul de funcționare pentru anul universitar 2020-2021 

 
 
Având în vedere : 

1. Legea Educației Naționale, numărul 1 din 5.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. OUG nr. 141 din 19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 
învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, articolul 7; 

3. Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5487/31.08.2020/ Ministerului Sănătăţii nr. 
1.494/31.08.2020 publicat în M.O. nr. 804/01.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 ; 

4. Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1.456/25.08.2020 publicat în M.O. nr. 787/28.08.2020 
pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna 
şi recreerea copiilor şi tinerilor ; 

5. Recomandările Comisiei interne pentru analizarea variantelor de organizare a activității 
didactice pentru anul universitar 2020 – 2021 în funcție de evoluția pandemiei cu virusul SARS-
CoV-2, numită prin Decizia Rectorului numărul 376 din 15.07.2020. 

6. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 95 din 08.09.2020  

 
Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit online în data de 10.09.2020, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

 

Pentru anul universitar 2020-2021 se adoptă următorul scenariu de funcționare:  

 

A. STUDII DE LICENȚĂ 

A1. CURSURI - derulate online în ambele semestre (toate specializările). 

A2. SEMINARII, LUCRĂRI DE LABORATOR, PROIECTE - derulate după cum urmează: 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227339
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SPECIALIZĂRILE DE INGINERIE ȘI TEOLOGIE - 4 ANI 

ANUL DE 

STUDII 

SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

Onsite Online Onsite Online 

I X  X  

II X   X 

III  X X  

IV X  X  

   Nota : 

* Facultatea de Arhitectură şi Urbanism își va organiza activitățile pe anii de studiu și semestre 
conform deciziei BCF cu consultarea reprezentanților studenților ; 

** Activitățile prevăzute în sistem onsite/online pentru anii II și III de studiu pot fi interschimbate 
între semestre la decizia BCF cu consultarea reprezentanților studenților ; 

*** Modul de desfășurare a activităților de practică se decide la nivelul facultăților ; 

**** Anul pregătitor de limba romană va desfășura activitățile similar cu anul I licență. 

 

SPECIALIZĂRILE DE LITERE ȘI ȘTIINȚE - 3 ANI 

ANUL DE 

STUDII 

SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

Onsite Online Onsite Online 

I X  X  

II X   X 

III  X X  
 

B. STUDII DE MASTER  

B1. CURSURI - derulate online în ambele semestre (toate specializările). 

B2. SEMINARII, LUCRĂRI DE LABORATOR, PROIECTE - derulate după cum urmează: 

TOATE SPECIALIZĂRILE 

ANUL DE 

STUDII 

SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

Onsite Online Onsite Online 

I X (de regulă)  X (de regulă)  

II  X X  
 

C1. STUDII DE DOCTORAT 

C1.1  Activităţile de cercetare/documentare se vor desfăşura prin prezenţa fizică. 

C1.2 Activităţile didactice semestrul I, anul I se vor desfăşura în sistem online, conform unui orar 
stabilit de către titularii disciplinelor cu acordul BCF ale facultăţilor implicate. 
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C2. CURSURI POSTUNIVERSITARE 

C.2.1  CURSURI - derulate online; 
C.2.2 APLICAȚII (laborator, proiecte) - derulate onsite sau online, după un program avizat de 
conducerea DECIDFR, la propunerea coordonatorului programului, de comun acord cu cursanții 
programului postuniversitar si cu aprobarea decanului facultății în spațiile cărora se derulează 
activitatea. 

 

D. DISPOZIȚII COMUNE 
D1. BCF la propunerea titularilor de disciplină va stabili împreună cu reprezentantul studenţilor 
modalitatea de desfășurare a seminariilor și proiectelor (onsite și/sau online); 

D2. Aplicațiile practice (lucrarile de laborator) se vor desfășura de regulă onsite; 

D3. Toate activităţile didactice se vor desfăşura conform orarului stabilit de către BCF cu consultarea 
studenților; 

D4. Cazarea în camine se face conform regulamentelor în vigoare, în limita locurilor disponibile, cu 
respectarea regulilor epidemiologice în vigoare, cu prioritate pentru studenții care au activități 
onsite, conform calendarului de mai sus; 

D5. BCF la propunerea titularilor de disciplină va stabili activităţile didactice care permit 
programarea modulară; 

D6. Studenţii care provin din zonele roşii (conform site-ului DSP) vor prezenta obligatoriu la 
venirea/revenirea în UTCN un test negativ SARS-CoV2 eliberat cu cel mult 72 ore înainte de 
prezentarea în spaţiile de învăţământ sau cazare ale universităţii ; 

D7. Activitățile didactice de curs, seminar, laborator și practica pedagogică, din cadrul DSPP (locația 
Baia Mare și locația Cluj-Napoca) se vor desfășura online, la toți anii de studiu, atât la nivel de licență 
cât și la nivel de masterat, în ambele semestre; 

D8. Cadrele didactice cu probleme de sănatate grave sau care au în familie astfel de persoane pot 
susține toate activitățile în sistem online în baza unei declarații pe proprie răspundere înaintată 
către BCF; 

D9. Studenții cu probleme de sănătate grave sau care au în familie astfel de persoane pot susține 
toate activitățile în sistem online, inclusiv aplicațiile, în baza unei declarații pe proprie răspundere 
înaintată către BCF. Cadrele didactice vor susține cu acești studenți recuperarea online a activităților 
practice  în cadrul programului de consultații; 

D10. Cadrele didactice au posibilitatea de a-și alege platforma de susținere a orelor în sistemul on 
line cu înregistrarea activitatii sustinute. 
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E. CONDIŢII DE SUSPENDARE A DESFĂŞURĂRII ONSITE A  
    ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 
Conform Ordinul comun al Ministerelor Educaţiei şi Cercetării şi, respectiv Sănătăţii, publicat in M.O. 
din 1.09.2020, activităţile didactice desfăşurate onsite se pot suspenda în următoarele situaţii: 

E1. Îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul studenţilor: 

E1.1. Un caz într-o grupă de studiu - se suspendă activităţile didactice onsite pentru 14 zile, devenind 
activităţi didactice online, pentru grupa respectivă, pentru grupele de studiu cu care au această 
grupă a avut activităţi didactice în comun, pentru cadrele didactice care au desfăşurat activităţi cu 
studenţii din acea grupă, precum şi pentru toate grupele de studenţi cu care aceste cadre didactice 
au interacţionat. 

E1.2. Trei cazuri simulatane (în intervalul de 14 zile de la primul caz) în grupe diferite din cadrul 
aceleiaşi facultăţi - se suspendă activităţile didactice onsite pentru 14 zile, devenind activităţi 
didactice online, pentru întreaga facultate. Suspendarea se aplică şi ciclului de studii doctorale.  

E1.3. Trei facultăţi aflate simultan (în intervalul de 14 zile de la primul caz) în situaţia 1.2. - se 
suspendă activităţile didactice onsite pentru 14 zile, devenind activităţi didactice online, pentru 
întreaga universitate. Suspendarea se aplică şi ciclului de studii doctorale. 

E2. Îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice: 

E2.1. Activităţi didactice cu o singură grupă de studiu - se suspendă toate activităţile didactice onsite 
pentru 14 zile, devenind activităţi didactice online, pentru cadrul didactic respectiv şi grupa 
respectivă. Cadrele didactice cu care a venit în contact cadrul didactic testat pozitiv vor desfăşura 
activităţile didactice online. 

E2.2. Activităţi didactice cu mai multe grupe de studiu - se suspendă toate activităţile didactice 
onsite pentru 14 zile, devenind activităţi didactice online, pentru cadrul didactic respectiv şi grupele 
respective. Cadrele didactice cu care a venit în contact cadrul didactic testat pozitiv vor desfăşura 
activităţile didactice online. Dacă numărul cadrelor didactice cu care acesta a venit în contact este 
ridicat, întreaga facultate sau, după caz, universitate, îşi suspendă activităţile didactice onsite, 
acestea devenind online. 

 

Orice modificare a acestei structuri de desfăşurare a activităţilor didactice, ca urmare a evoluţiei 
situaţiei pandemice şi/sau a apariţiei unor noi reglementări legale, se va supune aprobării Senatului 
UTCN. 

 


