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SENATUL UNIVERSITAR

HOTĂRÂRE
privind
- aprobarea Metodologiei privind desfășurarea activităților on-line la programele de studii de licență,
respectiv de masterat -

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind desfășurarea activităților on-line la programele de studii
de licență, respectiv de masterat, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Documentele justificative, în original, se păstrează la Consiliul de administrație.

PREŞEDINTE,
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.
Dr. Dragoș Andrei IGNAT

București, 22 ianuarie 2021.
Nr. 08
NB! Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2021/22 ianuarie
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Anexa la HSU nr. 08/2021
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA de POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza”
SENATUL UNIVERSITAR

METODOLOGIA
PRIVIND MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR
DIDACTICE ÎN SISTEM ON-LINE LA PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

BUCUREŞTI,
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Art.1 Metodologia privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice în sistem on-line
la programele de studii universitare de licență și masterat este elaborată în conformitate cu:
 Legea nr.1/2011 a Educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanță de Urgență nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității educației,
aprobată prin Legea nr. 87/2006.
Art.2. Prezenta Metodologie este elaborată în scopul desfășurării optime a procesului didactic
în sistemul on-line la programele de studii universitare de licență și masterat prin stabilirea unor
reglementări proprii raportate la specificul instituțional al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”.
Art.3. ( 1 ) Platforma oficială pentru activități didactice on-line a Academiei de Poliție
"Alexandru Ioan Cuza" este operațională la adresa https://www.academiadepolitie.ro/elearning.html.
(2) Platforma e-Learning a Academiei va funcționa pentru toți utilizatorii ca un punct unic de
informare cu privire la activitățile didactice on-line.
Art.4. ( 1 ) Activitatea didactică asistată desfășurată on-line este interacțiunea directă prin
mijloace electronice dintre cadrul didactic și studenți pe durata stabilită prin planul de învățământ,
fișele disciplinelor și planificarea activităților didactice. Interacțiunea directă prin mijloace
electronice reprezintă comunicarea în timp real, în ambele sensuri, prin mijloace multimedia.
(2) Comunicarea exclusiv prin e-mail sau distribuire electronică a documentelor prin
intermediul platformei e-Learning nu reprezintă interacțiune directă prin mijloace electronice în
accepțiunea acestei Metodologii.
Art.5. Materialele didactice (cărți electronice, slide-uri, documente în diferite formate,
scheme, teste grilă, tutoriale video etc.) utilizate în activitățile didactice on-line vor fi încărcate
exclusiv în cadrul platformei e-Learning a Academiei.
Art.6 . Fiecare cadru didactic are obligația de a desfășura activitățile didactice în regim online, în conformitate cu planificarea realizată pentru întreaga perioadă de suspendare a cursurilor
față în față și de a pune la dispoziția studenților materialele didactice necesare.
Art.7 . (1) Cadrele didactice oferă explicații, ajutor și îndrumare studenților, iar materialele
didactice încărcate pe platformă trebuie să corespundă standardelor impuse în învățământul superior.
(2) În cadrul platformei de e-Learning a Academiei este interzisă diseminarea de materiale sau
informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității.
Art.8. Cadrele didactice raportează lunar către directorii de departamente modul în care s-au
desfășurat activitățile didactice, prin completarea unui formular tip (ANEXA nr. 1) și transmiterea
acestuia cu semnătură olografă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare. Formularul poate fi
transmis și electronic, în format scanat.
Art.9. Decanul facultății monitorizează lunar situația centralizată la nivelul departamentelor și
modul de desfășurare a activităților didactice on-line, inclusiv prin verificarea rapoartelor generate de
Platforma e-Learning a Academiei.
Art.10. Pentru asigurarea standardelor de calitate, directorii de departamente și decanii vor
asigura verificarea activităților on-line la disciplinele din planurile de învățământ gestionate, cu
respectarea art. 272 alin. 1 din Legea Educației Naționale 1/2011.
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Art.11. În cazul în care se constată că activitățile didactice nu s-au desfășurat conform
planificării orare, acestea vor fi replanificate și recuperate.
Art.12. În cazul în care situația epidemiologică impune ca examenele de finalizare a
disciplinelor să se desfășoare on-line, titularii disciplinelor vor lua măsuri pentru a asigura ajustarea,
adaptarea și transmiterea în timp util a tematicii și bibliografiei aferente.
Art.13. (1) În organizarea și desfășurarea activităților on-line se asigură respectarea cerințelor
privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare Regulamentul UE
2016/679.
(2) Prelucrarea, de către Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" a datelor cu caracter
personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul platformei eLearning se
realizează în vederea îndeplinirii obligației legale de asigurare a dreptului la învățătură, prin
garantarea accesului și a desfășurării efective a procesului educațional.
(3) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul UE 2016/679
sunt:
 numele și prenumele studenților și ale cadrelor didactice care utilizează platforma eLearning a
Academiei;
 imaginea și vocea participanților, după caz;
 mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate
prin utilizarea platformei eLearning a Academiei;
 rezultatele evaluării;
 datele de conectare la platforma eLearning a Academiei utilizată pentru participare la cursurile
on-line: nume de utilizator și parola de acces.
Art.14. (1) Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" în calitate de operator de date cu
caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind
protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:
 securitatea în mediul on-line;
 asigurarea confidențialității datelor;
 preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
 împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
 interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.
(2) Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" ia măsuri cu privire la furnizarea informațiilor
prevăzute la art. 13 din Regulamentul UE 2016/679: identitatea și datele de contact ale unității de
învățământ și, după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu
caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile
persoanelor vizate.
Art.15. (1) Participanții la activitățile desfășurate prin intermediul platformei eLearning a
Academiei au următoarele obligații:
 răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale
prelucrate prin utilizarea platformei;
 utilizează platforma doar în conformitate cu prevederile legale;
 de a nu înregistra, disemina, folosi informații care conțin date cu caracter personal, în alt mod
care excede scopului prelucrării acestor date.
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(2) Studenții de la programul de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
programele de studii Ordine și Siguranță Publică, Drept și Instalații pentru Construcții - Pompieri au
obligația de a participa la activitățile didactice în uniforma de clasă.
(3) Pe durata tuturor activităților didactice studenții au obligația de a avea activă camera video
cu excepția cazurilor în care:
a) studentul nu dispune de aparatură tehnică care să îi permită folosirea camerei video;
b) sunt constatate întreruperi de conexiune și activarea camerei video ar îngreuna
funcționalitatea dispozitivului.
(4) În cazurile prevăzute la art. 15 alin (3), lit. a) și li. b), studenții au obligația de a confirma
prezența, ori de câte ori li se solicită, prin microfon sau prin chat-ul întâlnirii.
Art.16. Participanții la activitățile desfășurate prin intermediul platformei eLearning vor
completa individual o declarație tip (ANEXA nr. 2) prin care se obligă la respectarea prevederilor
legale.
Art.17. (1) Pentru desfăşurarea activităţilor didactice care urmează a fi susţinute de profesorii
asociaţi sau de specialiştii invitaţi, secretariatele facultăţilor / personalul desemnat şi directorii de
departamente vor lua măsurile necesare pentru crearea conturilor pe platforma de e-learning şi pentru
transmiterea acreditivelor de logare asociate acestora.
(2) Alocarea pe cursuri a profesorilor asociaţi şi a specialiştilor invitaţi va fi realizată de
secretariatele facultăţilor / personalul desemnat (ANEXA nr. 3).
(3) Pentru desfășurarea orelor on-line, profesorii asociaţi şi specialişti invitaţi vor utiliza stații
de lucru puse la dispoziție la sediul Academiei de Poliție sau stații de lucru securizate din alte locații.
Art.18. Asistența tehnică pentru utilizarea platformei eLearning a Academiei de Poliție va fi
asigurată cu sprijinul personalului Biroului Informatică şi Comunicaţii.
Art.19. Activitățile didactice on-line ale cadrelor didactice titulare din Academia de Poliție se
vor desfășura de la stații de lucru alocate de Academie pentru cazurile în care legea nu dispune altfel.
Art.20. Anexele fac parte integrantă din prezenta Metodologie.
Art.21. Prezenta Metodologie intră în vigoare în prima zi a semestrului II al anului universitar
2020-2021.
Art. 22. La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă.
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ANEXA nr. 1 la HSU nr. 08/2021
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA ___________________________________
DEPARTAMENTUL _______________________________
PROGRAMUL DE STUDIU _________________________
CADRUL DIDACTIC ______________________________

Exemplar unic
Nesecret
Nr. _______din_______

RAPORT LUNAR
AL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EFECTUATE ÎN REGIM ON-LINE ÎN PERIOADA __________________

DISCIPLINA

Data:

ANUL
de
STUDIU

TIP DE
ACTIVITATE
(CURS,
SEMINAR,
LUCRARE
PRACTICĂ
ETC.)

DATA
EFECTUĂRII
ORELOR ȘI
INTERVALUL
ORAR

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR
(se vor menționa obligatoriu aplicația de
videoconferință prin care s-a derulat interacțiunea
on-line directă, precum și activitățile
complementare pe platforma e-Learning)

Semnătura:
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ANEXA nr. 2 la HSU nr. 08/2021
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

DECLARAȚIE
În condițiile desfășurării activităților didactice la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, cu precădere prin intermediul mijloacelor on-line,
În conformitate cu prevederile dispozițiilor:
- Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 272 alin. (3) Înregistrarea prin orice procedee a
activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce, respectiv art. 272 alin. (4)
Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte
persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
- Ordinului nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin
intermediul tehnologiei şi al internetului au următoarele obligaţii:
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte
materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;
b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile
legale;
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt
mod care excede scopului prelucrării acestor date.
Subsemnatul/a, ______________________________, CNP______________________, adresa
de e-mail____________________________________. în calitate de utilizator al platformei eLearning
a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, mă oblig:
- să nu înregistrez prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sub nicio formă
fără acordul cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă;
- să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea
înregistrărilor acestora, în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea
respectivă;
- să respect prevederile normative referitoare la păstrarea secretului profesional, precum şi
caracterului confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor on-line.
Declar, susțin și semnez că am luat la cunoștință de intregul conținut, precum și de prevederile
art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații.

Data,

Semnătura,
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ANEXA nr. 3 la HSU nr. 08/2021

CERERE DE CONT ACCES PENTRU PLATFORMA DE e-LEARNING A ACADEMIEI
PENTRU PROFESOR/PROFESOR ASOCIAT/SPECIALIST

Subsemnatul/a, ________________________, CNP______________________, adresa de email____________________________________. în calitate de profesor/profesor asociat/specialist la
Facultatea _____________________________ din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan
Cuza, solicit crearea unui cont în cadrul platformei e-Learning și declar următoarele:
-cunosc și voi respecta prevederile Metodologiei privind modalitatea de desfășurare a activităților
didactice în sistem on-line la programele de studii universitare de licență și masterat;
-la finalizarea cursului voi trimite o cerere la secretariatul facultății pentru dezactivarea contului.
Drept care îmi asum și semnez prezenta.

Semnătura,

Data,

Se completează de către Secretarul Facultății / persoana desemnată

NUME UTILIZATOR_________________________
CREAT

DE

CĂTRE__________________________LA

DATA______________
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ANEXA nr. 4 la HSU nr. 08/2021
RECOMANDĂRI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORILOR ÎN CADRUL
PLATFORMEI eLEARNING A ACADEMIEI DE POLIȚIE



Utilizatorii platformei eLearning a Academiei au următoarele obligații:
în cazul în care și-a uitat acreditivele de conectare, utilizatorul să îl contacteze pe șeful de
clasă (pentru conturile studenților)/ secretarul de facultate (pentru conturile profesorilor)
pentru resetare;



să nu se substituie altei persoane, moderator de forum sau să denatureze identitatea unei
persoane;




să nu utilizeze un limbaj obscen, indecent sau ofensator;



să nu încarce, afișeze, transmite prin orice mijloace conținut care este ilegal, dăunător,
amenințător, insultător, hărțuitor, defăimător, vulgar, calomnios, care atentează la
intimitatea unei persoane, răuvoitor, rasial sau inacceptabil din orice punct de vedere;



să NU acceseze atașamente sau link-uri din mesaje suspecte “care ridică semne de
întrebare”, în special cele care sunt scrise alte limbi, care conțin greșeli de exprimare (de
cele mai multe ori, din cauza folosirii unui sistem automat de traducere) și care au un
caracter imperativ/punitiv sau, din contra, prezinta oferte “foarte atractive”; si mai ales
daca nu sunt mesaje solicitate;






să NU salveze în browser-ul web acreditivele de conectare la platformă;



în cazul în care constată anumite vulnerabilități ale platformei, să anunțe de îndată șeful de
grupă (clasă) / secretarul facultății și să nu facă uz de acestea. ESTE STRICT
INTERZISĂ DIVULGAREA ACESTORA CĂTRE ALTE PERSOANE!




orice fișier ce urmează a fi încărcat pe platformă să fie scanat în prealabil cu un program
antivirus;

să NU comunice acreditivele de conectare altor persoane;
să ȘTEARGĂ acreditivele de conectare salvate în memoria browser-ului web;
orice informație/fișier prezent pe platformă sunt destinate exclusiv actului de învățământ,
prin urmare diseminarea lor către alte persoane decât cele autorizate este STRICT
INTERZISĂ;

Recomandări:
să folosească sisteme de operare și programe cu cele mai noi actualizări instalate;
să folosească programe antivirus/antimalware performante, care sa beneficieze de
actualizări repetate în cursul unei zile;



la fiecare conectare, utilizatorul se va asigura că folosește o conexiune sigură către
platformă (conexiune https, identificabilă în browser printr-o pictogramă de tip lacăt în
bara de adrese);



să nu utilizeze conexiuni virtuale private (VPN) sau calculatoare care acționează ca
intermediari între platforma de e-learning și stația de lucru a utilizatorului (proxy server).

