
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 13/10.03.2020 

 

Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în  

Universitatea POLITEHNICA din București 

 

 

Având în vedere: 

- Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, 

referitoare la aprobarea Hotărârii nr. 9, de către CNSSU;  

- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual; 

- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, de care dispune 

UPB;  

- identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB; 

- în scopul pregătirii studenților, pentru 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 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,  

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

regulamentelor UPB, 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea  POLITEHNICA  din București 

Consiliul de Administrație 



 

 

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

data de 10 martie 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1.  

(1) Personalul didactic de predare/cercetare are obligația de a încărca, de urgență, materialele 

didactice de curs, seminar, proiect și laborator, pe Platforma Universității 

POLITEHNICA din București (www.curs.pub.ro). 

(2) În raport de obligațiile stabilite în norma didactică, materialele didactice prevăzute la 

alineatul (1) trebuie să acopere toate disciplinele prevăzute în planurile de învățământ și 

vor fi organizate pentru fiecare dintre ciclurile universitare de licență, masterat și 

doctorat. 

 

Art. 3. Încărcarea materialelor didactice prevăzute la art. 1 reprezintă, în contextul pandemiei 

COVID 19, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice de către personalul didactic de 

predare/cercetare, în regim de telemuncă.  

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către toate cadrele didactice/cercetare din 

cadrul UPB. 

 

 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație 

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

