
 

 

 
 
 

 

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 44 din 28.04.2020 

Având în vedere: 

1. Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. 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”; 

3. Decretul nr. 195 din16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform 
prevederilor art.49 care statuează că pe durata stării de urgență, ²cursurile din toate unitățile și 
instituțiile de învățământ se suspendă², respectiv art. 51 alin. (1) ²autoritățile și instituțiile publice 
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea 
regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile 
Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență (CNSSU), urmărind cu prioritate asigurarea 
prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire² și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2; 

4. Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României; 

5. Deciziile Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu privire la suspendarea activităților didactice față în 
față și desfășurarea acestora în regim online. 

 
Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţă organizată on-
line în data de 28.04.2020, 

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 înscrise 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 anului universitar aprobată prin HSU nr. 
1070/20.06.2019.  

(2) Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul didactic titular de 
disciplină dintre platformele propuse de către universitate (evaluări orale, teste grilă, predarea unor 
portofolii/proiecte pe platformă/email etc. Orice altă formă identificată de titularul de disciplină este 
valabilă, dacă este asigurată o evaluare la standarde academice corespunzătoare, în condițiile date). 

(3) Schimbarea formei de evaluare sau structurii notei stabilite prin fișa disciplinei va fi comunicată 
studenților cu o lună înainte de începerea sesiunii. (Modificările vor fi aprobate de Consiliul 
Facultății). 

(4) Programarea examenelor va fi stabilită de către conducerea fiecărei facultăți, prin consultarea 
studenților/Data și ora examinării, se stabilesc prin consens de titularul disciplinei și studenți. Acestea, 
precum și modalitatea concretă (tehnică) de susținere a evaluării se comunică secretariatului cu cel 
puțin o lună înainte de începerea sesiunii. Studenții care, din diverse motive, nu pot dispune de 



 

 

 
 
 

condițiile tehnice necesare desfășurării examenului vor informa titularul de curs. În această situație, 
titularul de curs poate propune o soluție tehnică alternativă de examinare. 

(5) Până la data de 15 mai conducerile facultăților vor comunica studentilor modalitatea tehnică de 
desfășurare a examenelor și adresa unde sunt încărcate materialele didactice pentru fiecare 
disciplină. 

(6) Pentru verificarea identității studenților examinați, profesorul și titularii de laborator/seminar pot 
solicita prezentarea unui act de identitate (carte de identitate, legitimația de student, etc.) în cazul 
interacțiunii video, sau folosirea unei adrese instituționale, în cazul examenelor care nu folosesc 
interacțiunea video.  

(7) Prezența la examen presupune completarea ²Declarației de onestitate pentru evaluări online² de către 
studenți,  conform anexei 1, care va fi trimisă titularului de curs. 

(8) Examinarea se va realiza online fiind prezent titularul de curs și încă un cadru didactic, de preferat cel 
care a desfășurat activitățile de laborator/proiect/seminarii, sau un cadru didactic desemnat de 
responsabilul de disciplina.  

(9) Dacă practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, aceasta se va înlocui cu alte 
sarcini realizabile online care pot conduce la dobândirea competențelor asemănătoare. 

(10) Cataloagele se vor completa online în SINU, se vor lista, semna de ambii evaluatori și preda la 
secretariatul facultății, în toamnă. 

 
Art. 2. Studenții anului terminal - ciclul universitar de licență și masterat 

A. Studenții anului terminal - ciclul universitar de licență 

(1) Pentru disciplinele înscrise în planul de învățământ al studenților anului terminal 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. 

(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 terminal de la ciclul universitar de licență. 

(3) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții anului terminal de la ciclul universitar de licență 
va fi efectuată, în sistem online. 

(4) Sesiunea de restanțe aferentă anului terminal de la ciclul universitar de licență se va desfășura online, 
conform Structurii anului universitar 2019-2020, aprobată prin HSU nr. 1070/20.06.2019. 

 
B. Studenții anului II – ciclul universitar de masterat (studenții anului VI ai Facultății de Arhitectură și 

Urbanism) 

(1) 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. 



 

 

 
 
 

(2) Proba de verificare finală (colocviu) pentru studenții anului II de la ciclul universitar de masterat va fi 
efectuată, în sistem online.  

(3) Sesiunea de restanțe aferentă anului II la ciclul universitar de masterat se va desfășura online, conform 
Structurii anului universitar 2019-2020, aprobată prin HSU nr. 1070/20.06.2019. 

 
Art.3. Studenții anilor neterminali – ciclul universitar de licență, respectiv studenții anului I – ciclul 
universitar de masterat (studenții anului V ai Facultății de Arhitectură și Urbanism) 

(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), dar și 
proba de verificare finală (colocviu) vor fi susține online.  
 

Art. 4. Studenții internaționali ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

(1) 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 12 iulie 
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 Tehnice din Cluj-Napoca 

(1) Conducerile facultăților vor dispune măsurile necesare pentru a asigura accesul studenților la 
materialele didactice la care nu au putut participa online pe durata stării de urgență. 

(2) UTCN va organiza un calendar care să cuprindă examenele de finalizare a studiilor și examenele de 
evaluare pentru studenții care nu au putut accesa cursurile organizate în sistem online, pe perioada 
stării de urgență. 

Art.6. 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 UTCN. 
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         Anexa 1 
 
 
 

Declarația de onestitate pentru evaluări online  

 

 În calitate de student al Universității Tehnice din Cluj-Napoca mă angajez să susțin acest examen în deplină 
onestitate, bazându-mă pe propriile cunoștințe și abilități.  

Nu voi folosi alte resurse decât cele permise de către profesor și nu mă voi consulta cu alte persoane în timpul 
examenului.  

Mă angajez să respect „Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca”  

 

 

 Data          Semnătura 

 


