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Ministerul Educatiei si Cercetarii

Ordinul nr. 4206/2020 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului
superior din Romania
Publicat in MOR 372/8.05.2020

In baza prevederilor art. 136, 137, 138, 143, 144, 287 si 300 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 1 alin. (2) si art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna
functionare a sistemului de invatamant,
tinand seama de prevederile art. 77 si 79 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,
luand in considerare Hotararea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotararii Grupului de suport
tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei nr. 9/2020, potrivit careia se recomanda "utilizarea unor metode didactice
alternative de invatamant",
in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
Art. 1 Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si
cercetarii stiintifice nr. 6.125/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 13, alineatele (31) si (32) vor avea urmatorul cuprins:
"(31) Prin derogare de la alin. (3), pentru anul universitar 2019-2020, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea
raspunderii publice, probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se pot desfasura si on-line, in baza unei proceduri aprobate de catre
senatul universitar, cu conditia ca universitatea sa dispuna de o platforma electronica adecvata.
(32) Sustinerea in varianta on-line trebuie sa fie inregistrata integral, pentru fiecare absolvent in parte, si arhivata la nivelul facultatii."
2. La articolul 18, alineatele (21) si (22) vor avea urmatorul cuprins:
"(21) Prin derogare de la alin. (2), pentru anul universitar 2019-2020, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea
raspunderii publice, sustinerea lucrarii de disertatie se poate desfasura si on-line, in baza unei proceduri aprobate de catre senatul universitar, cu conditia ca
universitatea sa dispuna de o platforma electronica adecvata.
(22) Sustinerea in varianta on-line trebuie sa fie inregistrata integral, pentru fiecare absolvent in parte, si arhivata la nivelul facultatii."
Art. 2 (1) Pentru anul universitar 2019-2020, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice, sustinerea tezei de doctorat se poate desfasura
si on-line, in baza unei proceduri aprobate de catre senatul universitar, cu conditia ca universitatea sa dispuna de o platforma electronica adecvata.
(2) Sustinerea in varianta on-line trebuie sa fie inregistrata integral, pentru fiecare doctorand in parte, si arhivata la nivelul institutiei organizatoare de studii
universitare de doctorat (IOSUD).
Art. 3 Metodologia privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii
stiintifice nr. 3.121/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 februarie
2015, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12, alineatele (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Pentru anul universitar 2019-2020, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii
publice, sustinerea tezei de abilitare se poate desfasura si on-line, in baza unei proceduri aprobate de
catre senatul universitar, cu conditia ca universitatea sa dispuna de o platforma electronica adecvata.
(12) Sustinerea in varianta on-line trebuie sa fie inregistrata integral, pentru fiecare candidat in parte,
si arhivata la nivelul IOSUD."
2. La articolul 12, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la alin. (1), pentru anul universitar 2019-2020, in baza autonomiei universitare,
cu asumarea raspunderii publice, in urma sustinerii on-line, comisia de specialitate pentru evaluarea
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tezei de abilitare intocmeste on-line un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum si motivatia
deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de catre membrii comisiei."
Art. 4 (1) Pentru anul universitar 2019-2020, institutiile de
invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza
autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu
asumarea raspunderii publice, pot utiliza ca metoda didactica
alternativa de invatamant modul on-line.
(2) Cadrele didactice raporteaza, la finalul fiecarei luni, in cadrul
fiselor de pontaj catre responsabilii desemnati de conducerea
facultatilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea
desfasurata in modul on-line.
(3) Activitatile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activitati de
cercetare etc., care impun interactiunea "fata in fata", vor fi
recuperate in sistem modular, intensiv, dupa incetarea starii de
urgenta si inainte de sesiunile de examene aferente semestrului al IIlea.
(4) Pentru anul universitar 2019-2020, avand in vedere infrastructura
din universitati, activitatile de evaluare a studentilor se pot desfasura
si on-line, in baza unei proceduri aprobate de catre senatul universitar.
(5) Participarea studentilor si studentilor doctoranzi la examenele prevazute de art. 143 si 144 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, care pe perioada starii de urgenta au urmat activitati de invatare si predare in modul on-line, se realizeaza in baza unei proceduri
aprobate de catre senatul universitar.
(6) Institutiile de invatamant superior au obligatia de a actualiza metodologiile proprii destinate proceselor didactice de predare-invatare-evaluare, precum si a
celorlalte activitati prevazute la art. 287 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu informatii specifice derularii in
modul on-line.
Art. 5 Directia generala invatamant universitar, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si institutiile de invatamant
superior vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6 La data publicarii prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale in domeniul
invatamantului superior, pe durata starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 9 aprilie 2020, se
abroga.
Art. 7 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Bucuresti, 6.05.020
Nr. 4206
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