
UNlVERSlTATEA „DUNĂREA DE JOS" din Galati 

FACULTATEA DE ŞTllNTE JURlDlCE, SOClALE ŞI POLlTlCE 

ANUNT 

referitor la măsurile pentru implementarea O.U.G. nr. 58/2020 

Având în vedere: 

- O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ; 

- Art. 4 alin. (1)-(2) şi (6) din Ordinul M.E.C. nr. 4.206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul 

învăţământului superior din România; 

- Măsurile pentru implementarea O.U.G. nr. 58/2020 aprobate prin Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Senatului Universităţii „Dunărea de Jos" nr. 85 din 15.05.2020. 

COMUNlCĂM: 

1. Pe durata stării de urgenţă şi până la începutul anului universitar 2020-2021, Universitatea „Dunărea 

de Jos" din Galati, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu 

asumarea răspunderii publice, utilizează ca metodă didactică alternativă de învăţământ modul 

online, chiar dacă fişele disciplinelor prevăd alte metode. 

2. Activităţile cuprinse în norma didactică constituită conform legii, precum şi examenele de finalizare a 

semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, a programelor de studii postuniversitare, se 

desfăşoară şi în modul online în anul universitar 2019-2020, cu respectarea procedurilor aprobate de 

Senatul universitar. 

3. Cadrele didactice transmit către directorii departamentelor, la finalul fiecărei luni, rapoartele lunare 

ce conţin aspectele specifice pentru activitatea desfăşurată din norma de bază, inclusiv în modul 

online (Anexa 1), fişele de activitate zilnică şi rapoartele de activitate pentru orele desfăşurate în 

regim PO (Anexa 2, respectiv Anexa 3). Se menţine circuitul documentelor de raportare la PO. 

4. Rapoartele lunare se întocmesc începând cu data de 29 aprilie 2020, data la care a intrat în vigoare 

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2020. 

5. Decanul poate solicita verificarea conformităţii şi realităţii activităţilor menţionate în rapoartele 

lunare. 

6. Prevederile de mai sus se aplică şi practicii de specialitate care se poate desfăşura în condiţiile 

legislaţiei în vigoare şi în alte instituţii. 
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7. Anexele obligatorii menţionate la punctul 3 sunt următoarele: 

 Anexa 1 — Raport de activitate (raportul se referă la norma de bază a cadrelor didactice din 

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati) 

 Anexa 2 — Fişa de activitate zilnică (numai pentru orele în regim PO). 

 Anexa 3 — Raport de activitate (numai pentru orele în regim PO). 

Data: 18.05.2020 

DECANAT 
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Anexa 1 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Facultatea ……………………….. 
Departamentul ………………………… 
 

Raport de activitate1 
Luna.................... 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………, având funcția de 
…………………………., la Facultatea ………………………………………. Departamentul ….………………………, am 
desfășurat, inclusiv în modul online următoarele activități din norma de bază: 
 

A1. Activităţi didactice2  

Data Disciplina  

Facultatea 
/Programul 
de studii/ 

anul/grupa 

Metode didactice 
alternative de 

învăţământ  
(inclusiv modul online)  

Nr. ore 
fizice 

Nr. ore 
convenționale 

      

      

      

      

      

      

                                                                              Total ore convenționale A1:  

 
A2. Alte activități didactice și conexe:3  
 

Activitatea Platforma on-
line/ metoda 
alternativă 

Numărul 
de ore 

   

   

   

   

Total ore A2  

 
B. Activități de pregătire științifică și metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului:4 

Activitatea Platforma on-
line/ metoda 

Numărul 
de ore 

                                                 
1 Raportul se referă la norma de bază a cadrelor didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
2 Activitățile didactice se desfășoară conform orarului.  
3 Se raportează activitățile desfășurate în perioada vizată, având în vedere categoriile A III-A XIII din fișa postului 
(Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 109 din 31 martie 2016). 
4 Se raportează activitățile din categoriile BI-BVII din fișa postului (Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 109 din 31 
martie 2016). Va fi inclusă și activitatea de pregătire specifică utilizării platformelor online. 



alternativă 

   

   

Total ore B  

 
C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare și creație artistică, 

potrivit specificului  

Activitatea Platforma on-
line / metoda 
alternativă 

Numărul 
de ore 

   

   

Total ore C  

 
 
Total general (A+B+C)5 =  

 
 
 
 
Data:          Semnătura 

                                                 
5 Total = 8 ore/zi x nr zile lucrătoare din lună 



 

 

Anexa 2 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Facultatea ……………………….. 
Departamentul ………………………… 
 

FIȘA DE ACTIVITATE ZILNICĂ6 
Numele și prenumele:  

Funcţia  

Anul universitar: 2019-2020 Luna:  

 

Nr. 

crt. 
Data Disciplina 

Poziția 

în SF 

Facultatea/ 

Programul de 

studii 

Grupa C/S 

/LP 
Ore 

fiz. 

Ore 

conv. 
Semnătura 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

 
 

DECAN,         DIRECTOR  DE  

DEPARTAMENT, 

                                                 
6 Numai pentru orele în regim PO. 



 

Anexa 3 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Facultatea ……………………….. 
Departamentul ………………………… 
 

Raport de activitate7 
 

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………, având funcția de 
…………………………., la Facultatea ………………………………………. Departamentul ….………………………, am 
desfășurat în modul online următoarele activități în regim PO, în luna …………………..……………….. 
 

Activităţi didactice  

Data Disciplina  

Facultatea/
Programul 
de studii/ 

anul/grupa 

Metode didactice 
alternative de învăţământ 

(inclusiv modul online)  

Nr. ore 
fizice 

Nr. ore 
convenționale 

      

      

      

      

                                                                              Total ore convenționale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:          Semnătura 
 

 

                                                 
7 Numai pentru orele în regim PO. 


