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ABREVIERI : 

UTM - Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

ID - Forma de învăţământ la distanţă 

DID — Departamentul pentru Învățământ la Distanţă 

DIT&C -— Direcţia Tehnologia Informaţiei și Comunicaţii 

Capitolul 1 - Principii generale 

Art. 1. Tehnologia educaţională bazată pe Internet, denumită generic e-learning, reprezintă una 

dintre componentele alternative ale pregătirii studenţilor de la forma de învățământ la distanţă (ID). 

Pentru asigurarea securității informaţiei și a serviciilor oferite pe platforma de e-learning Microsoft 

Teams, este necesară respectarea unor norme de etică în ceea ce privește utilizarea acesteia. 

Art. 2. Universitatea „Titu Maiorescu” din București (UTM) dispune de platformă de învățământ 

online, Microsoft Teams, care este configurată pentru toate programele de studii universitare. 

Art. 3. Ghidul de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun, a resurselor de învățământ și a 

tehnologiei Internet, de către studenții înscriși la programele de studiu la ID şi respectiv de către personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul platformei Microsoft Teams, este elaborat în 

conformitate cu Codul de etică și deontologie profesională al UTM și cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

Art. 4. Scopul prezentului ghid este de a stabili principiile, regulile și normele etice în baza cărora 

studenții înscriși la programele de studiu ID și respectiv personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

cu activităţi în cadrul platformei e-learning Microsoft Teams, au dreptul să utilizeze resursele de învățământ 

și tehnologia Internet, în spaţiile comune ale UTM (spaţiile de învățământ, laboratoare multimedia, 

laboratoare de specialitate, săli de lectură, biblioteci) și/sau în mediul virtual, de oriunde este acesta 

accesat. 

Art. 5. Conform prevederilor acestui ghid, studenţii înscriși la programele de studiu formele ID din 

cadrul UTM și respectiv, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul platformei 

Pagina 3 din 9



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI 

Calea Văcărești nr. 187, sector 4, București, cod 040051 
tel.: 021 316 16 46, fax: 021 311 22 97, e-mail: rectoratQuniv.utm.ro, www.utm.ro 

  

e-learning Microsoft Teams, se angajează să utilizeze corespunzător baza materială pusă la dispoziție de 

către universitate, inclusiv platforma e-leaming Microsoft Teams, pe tot parcursul activității derulate în 

cadrul Departamentului pentru Învățământ la Distanţă (DID). 

Art. 6. În utilizarea platformei e-learning Microsoft Teams, pentru care UTM asigură achiziția de 

licențe, prin Direcţia Tehnologia Informaţiei și Comunicaţii (DIT&C), pentru desfășurarea activităţilor 

didactice la ID, se va evita orice conflict de interese, funcţionând doar în condiţiile legii și în concordanță 

cu misiunea declarată. Utilizatorii platformei — studenții și respectiv personalul didactic, didactic auxiliar și 

compromise de urmărirea intereselor personale. 

Art. 7. Toţi utilizatorii interni ai platformei de e-learning Microsoft Teams o vor folosi exclusiv în 

scopul susținerii și perfecţionării procesului de instruire derulat potrivit regulamentelor, planurilor de 

învățământ și programelor analitice, respectând criteriile de confidenţialitate, responsabilitate, 

nondiscriminare. 

Capitolul 2 — Drepturile și obligațiile studentului 

Art. 8. Studenţii înscriși la programele de studiu la ID din cadrul UTM au drepturi și obligații care 

decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta și Regulamentele UTM, precum și din prevederile 

contractului de studii universitare. 

Art. 9. Drepturile studenților înscriși la programele de studiu la ID: 

a) folosirea spaţiilor facultăţilor, la care studentul s-a înmatriculat, conform orarului elaborat pentru 

anul universitar în curs și pentru fiecare semestru; 

b) utilizarea rețelei Internet, inclusiv wireless, precum și a tehnicii de calcul și multimedia, aflată în 

dotarea laboratoarelor de informatică și a laboratoarelor de specialitate; 

c) utilizarea resurselor de învățământ necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea 

laboratoarelor; 

d) accesarea materialelor încărcate pe platforma de e-leaming Microsoft Teams, la disciplinele 

studiate în cadrul programului de pregătire, conform Cartei și Regulamentelor UTM, în baza contului 

de utilizator și a parolei de acces pe platforma Microsoft Teams, furnizate de către DIT&C; 

e) informarea, prin intermediul platformei Microsoft Teams, pentru studenții înscriși la cursurile la forma 

ID, precum si prin intermediul paginii web, cu privire la programarea activităţilor didactice, a 

examenelor și a verificărilor pe parcurs; 
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f) realizarea comunicării bidirecţionale dintre student și coordonatorul de disciplină sau tutore, prin 

folosirea tehnicilor electronice de comunicare (e-mail, forumuri de discuţii, videoconferințe, chat ); 

9) accesarea sălilor de lectură din cadrul bibliotecilor UTM, în baza legitimaţiei de student, eliberată în 

urma înmatriculării. 

Art. 10. Obligaţiile studenţilor înscriși la programele de studiu forma ID: 

a) respectarea prevederilor înscrise în Carta și Regulamentele UTM, cu privire la folosirea spațiilor de 

învățământ; 

b) utilizarea resurselor hardware și a celor software aflate în dotarea DID și laboratoarelor facultăților, 

exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu la care este înmatriculat; 

C) utilizarea resurselor materiale și logistice care sunt puse la dispoziţie, într-o manieră care să nu 

prejudicieze integritatea acestora; 

d) interzicerea introducerii în cadrul spaţiilor destinate DID și laboratoarelor Facultăţii de aplicații 

informatice proprii, cu excepția aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul activităților laboratorului 

respectiv, potrivit planului de învățământ al programului de studii la care studentul este înmatriculat; 

e) păstrarea confidenţialității asupra numelui de utilizator și a parolei pentru accesul la platforma de e- 

leaming Microsoft Teams. Studentului i se interzice comunicarea numelui de utilizator şi a parolei 

proprii pentru accesul la platforma e-leaming Microsoft Teams oricărei terțe persoane, precum şi 

utilizarea numelui de utilizator și a parolei altei persoane pentru accesul la platforma e-leaming 

Microsoft Teams; 

f) interzicerea copierii produselor informatice pentru care UTM, prin DIT&C, are licenţă de exploatare; 

9) interzicerea copierii și/ sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de învățământ) astfel puse 

la dispoziţie în cadrul platformei e-leamning Microsoft Teams; 

h) utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul procesului de pregătire, specific formării prin 

programul de studiu la care este înmatriculat; 

i) respectarea ordinii, a moralității și a disciplinei în relaţiile cu studenții și cadrele didactice, în cazul 

utilizării tuturor spaţiilor din UTM, inclusiv în cadrul platformei e-learning Microsoft Teams; 

|) respectarea integrității patrimoniului material, informaţional și informatic al UTM (săli de curs și 

seminar și alte spaţii comune, laboratoare, biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace de 

comunicație, platforma e-leaming Microsoft Teams). 

Pagina 5 din 9



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI 

Calea Văcărești nr. 187, sector 4, București, cod 040051 

tel.: 021 316 16 46. fax: 021 311 22 97, e-mail: rectoratQuniv.utm.ro, www.utm.ro 

  

Capitolul 3 — Drepturile și obligațiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu 
activități în cadrul platformei e-learning Microsoft Teams 

Art. 11. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul platformei e-learning 

Microsoft Teams are drepturi și obligaţii care decurg din legislația generală în vigoare, din Carta și 

Regulamentele UTM și din prevederile contractului individual de muncă! fișei postului. 

Art. 12. Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul 

platformei e-learning Microsoft Teams sunt următoarele: 

a) drepturile de folosire a spaţiilor UTM, conform contractului individual de muncă fișei postului și a 

drepturilor care decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta și Regulamentele UTM; 

b) utilizarea rețelei internet, inclusiv wireless, precum și a tehnicii multimedia, aflată în dotarea 

laboratoarelor de specialitate; 

C) utilizarea resurselor de învățământ necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea sălilor și 

laboratoarelor; 

d)accesarea claselor create pe platforma e-leaming Microsoft Teams pentru disciplinele 

coordonate/tutorate/predate în cadrul programului de pregătire a studenţilor de la programele de 

studiu la ID în baza contului de utilizator şi a parolei de acces pe platforma e-learning Microsoft Teams, 

furnizate de către DIT&C; 

e) asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale cu studenții înscriși, prin intermediul 

secțiunilor dedicate din cadrul platformei e-learning Microsoft Teams, precum şi prin intermediul 

paginilor web din cadrul fiecărei facultăți, cu privire la programarea activităţilor didactice, a examenelor 

şi a verificărilor pe parcurs, precum și a altor informații furnizate de secretariatul facultății și de către 

personalul didactic; 

f) asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale dintre student şi coordonatorul de 

disciplină sau tutore, prin folosirea instrumentelor electronice de comunicare (e-mail, forumuri de 

discuţii, videoconferințe, chat); 

g) accesarea sălilor de lectură din cadrul bibliotecii UTM, în baza legitimaţiei eliberată de către 

universitate; 

h) participarea la programele anuale de instruire în utilizarea tehnologiei e-learning organizate de către 

DID în cadrul UTM; 

i) beneficierea de asistenţă și suport din partea DIT&C privind desfășurarea activităţilor în cadrul 

platformei e-learning Microsoft Teams. 
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Art. 13. Obligaţiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activităţi în cadrul 

platformei e-learning Microsoft Teams sunt următoarele: 

a) respectarea prevederilor înscrise în Carta și Regulamentele UTM, precum și a prevederilor 

contractului individual de muncă! fișei postului, cu privire la folosirea spaţiilor Universităţii. 

b) utilizarea resurselor hardware și a celor software aflate în dotarea laboratoarelor, exclusiv în cadrul 

activităților ce-i revin potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a DID ori specificate prin fișa 

postului. 

c) manipularea resurselor materiale și logistice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul laboratoarelor, 

într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora. 

d) păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator și a parolei pentru accesul la platforma e- 

learning Microsoft Teams. 

e) personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul platformei e-learning 

Microsoft Teams, i se interzice comunicarea numelui de utilizator şi a parolei proprii pentru accesul în 

platformă, către oricare terță persoană, precum și utilizarea numelui de utilizator și a parolei ale altei 

persoane pentru accesul în platforma e-learning Microsoft Teams. 

f) interzicerea copierii produselor informatice pentru care UTM, prin DIT&C, are licență de exploatare. 

g) interzicerea copierii și/sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de învățământ) astfel puse 

la dispoziţie în cadrul platformei e-learning Microsoft Teams, la care personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic cu activităţi în cadrul platformei e-learning Microsoft Teams are acces, conform 

reglementărilor interne și/ sau hotărârilor Consiliului DID. 

h) utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul activităților ce-i revin potrivit situaţiilor, 

regulamentelor și fișei postului aprobate. 

i) respectarea ordinii, a moralității și a disciplinei în relaţiile cu studenții și cu personalul didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic cu activități în cadrul platformei e-leaming Microsoft Teams, în cazul 

utilizării tuturor spaţiilor din Universitate, inclusiv în cadrul platformei de e-learning Microsoft Teams. 

|) respectarea integrităţii patrimoniului material, informational și informatic al UTM, deţinut de 

Facultăţile organizatoare de programe de studiu la ID și de DID (săli de curs și seminar și alte spaţii 

comune, laboratoare, biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace de comunicație, platformă 

virtuală). 
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Capitolul 5 - Dispoziţii finale 

Art. 17. DIT&C va asigura crearea conturilor de acces pentru coordonatorii de disciplină și tutorii 

de disciplină, precum și pentru personal didactic auxiliar implicat în activitatea DID, crearea claselor / 

canalelor pentru disciplinele din planul de învățământ al facultăților UTM organizatoare de programe de 

studii cu forma de ID, la începutul fiecărui an universitar, precum și setarea utilizatorilor (studenţi și cadre 

didactice) pe fiecare clasă/ canal. 

Art. 18. Membrii (studenți și personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic) platformei e-leaming 

Microsoft Teams își asumă respectarea prevederilor acestui ghid de norme etice. 
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