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HOTĂRÂREA nr.1/15.01.2021 
A CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MECANICĂ 

 
 
 În ședința de Consiliu a Facultății de Mecanică din data de 15.01.2021, s-a discutat 
propunerea rectoratului privind desfășurarea activităților didactice pentru semestrul 2: 

 săptămâna 1 (pentru toti anii de studiu): 15.02.2021 - 21.02.2021 - derularea activităților 
în regim online; studenții vor putea finaliza programarea a 2-a a examenelor; 

 săptămânile 2 - 6: 22.02.2021 - 28.03.2021 - derularea de activități în sistem hibrid cu anul 
I. Se vor aduce studenții din anul I și se vor desfășura față în față activitățile aplicative ce 
necesită prezența obligatorie a acestora în spațiile de învățământ. În cealaltă parte 
semestrului activitățile se vor desfășura integral online. Cu grad de excepție, pe baza unei 
motivări adecvate și cu aprobarea conducerii  universității, poate fi adus și un alt an de 
studiu, în limita condițiilor și capacității de cazare. 

 saptamanile 7 - 10: 29.03.2021 - 25.04.2021, respectiv  săptămânile 11-14: 03.05.2021 - 

30.05.2021 - derularea de activități în sistem hibrid cu anii neterminali. Studenții vor veni 
pe câte o perioadă de 4 săptămâni pentru a desfășura activități față în față. În celălalt 
interval al semestrului activitățile se vor desfășura integral online. 

 perioada: 04.05.2021 - 13.06.2021 (6 săptămâni) - derularea, dacă este necesar, de 
activități față în față cu anii terminali în vederea elaborării lucrării de finalizare a  
studiilor.  În prima parte a semestrului (săptămânile 1 - 8 + 2 săptămâni sesiune) activitățile 
anilor terminali se vor desfășura integral online. 
 

  După discuții, consiliul facultății nu a fost de acord cu scenariul prezentat de rectorat, si a 
votat cu un număr de 15 voturi – pentru, din 20 de voturi exprimate (număr total consilieri, 23) 
următoarele: 
 

1. Activitatea didactică să se desfășoare în sistem on line la toți anii de studiu, urmând ca 
doar studenții din anii terminali să participe, doar dacă este cazul, la activități pentru 
efectuarea lucrării de finalizare a studiilor. 
  

 
 
    

 


