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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ
 Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice
de către autorităţile de resort, desfăşurarea tuturor activităţilor de predare-învăţareevaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor
de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii
postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru
anul universitar 2019-2020, se poate realiza şi în modul on-line, pentru formele de
organizare a programelor de studii cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi reprezintă
modalităţi de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la
art. 139 lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Pe durata stării de urgenţă şi până la începutul anului universitar 2020-2021,
instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza
autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea
răspunderii publice, utilizează ca metodă didactică alternativă de învăţământ modul
on-line. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fişelor de
pontaj către responsabilii desemnaţi de conducerea facultăţilor/departamentelor
aspectele specifice pentru activitatea desfăşurată în modul on-line.
 Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice
de către autorităţile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate
desfăşura şi în modul on-line.
 În perioada stării de urgenţă şi până la începutul anului universitar 2020-2021,
activităţile cuprinse în norma didactică prevăzute de art. 287 din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, pot fi realizate şi în modul on-line.
 Activităţile didactice care impun interacţiunea "faţă în faţă" se recuperează în sistem
modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă şi înainte de sesiunile de examene
aferente semestrului al II-lea.

 În perioada stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările
publice de către autorităţile de resort, activităţile desfăşurate de cadrele didactice care
au ca obiect consolidarea şi recapitularea programei şcolare reprezintă forme de
realizare a activităţilor prevăzute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pot fi realizate în modul on-line.
 Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru evoluţia în carieră prin gradul didactic
II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare
care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în
învăţământ, prin promovarea a cel puţin două inspecţii şcolare susţinute până la data
înscrierii pentru susţinerea probei orale.

