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Ghid de norme etice privind utilizarea platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR
- Software open source MOODLE Capitolul 1 - Principii generale
Art.1 Tehnologia educaţională bazată pe Internet, denumită generic e-learning,
reprezintă una dintre componentele esenţiale ale pregătirii studenţilor de la formele de
învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR). Pentru asigurarea securităţii
informaţiei şi a serviciilor oferite în cadrul platformei e-learning a DIDIFR –
Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), este necesară respectarea unor
norme de etică în ceea ce priveşte utilizarea acesteia.
Art. 2 DIDIFR – Universitatea din Oradea dispune de platforma pentru învăţământ on
line, bazată pe programul open source Moodle, care este configurată pentru programele
de studiu ID şi IFR, prin crearea portalului http://distance.iduoradea.ro.
Art.3 Ghidul de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun, a resurselor de
învăţământ şi a tehnologiei Internet, de către studenţii înscrişi la programele de studiu
ID şi IFR şi respectiv, de către personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu
activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei elearning http://distance.iduoradea.ro, este elaborat în conformitate cu Codul de Etică şi
Deontologie Profesională al Universităţii din Oradea şi cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale – Lege 1/2011.
Art.4 Scopul prezentului ghid este de a stabili principiile, regulile şi normele etice în
baza cărora studenţii înscrişi la programele de studiu ID şi IFR şi respectiv, personalul
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR
şi/sau cu activităţi în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro, au dreptul
să utilizeze resursele de învăţământ şi tehnologia Internet, în spaţiile comune ale
Universităţii din Oradea (spaţiile de învăţământ, laboratoare multimedia, laboratoare de
specialitate, săli de lectură, biblioteci etc.) şi/sau în mediul virtual, de oriunde este
acesta accesat.
Art.5 Conform prevederilor acestui ghid, studenţii înscrişi la programele de studiu ID şi
IFR ale Universităţii din Oradea şi respectiv, personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul
platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro, se angajează să utilizeze

corespunzător baza materială pusă la dispoziţie de către universitate, inclusiv platforma
e-learning a DIDIFR – Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), pe tot
parcursul activităţii derulate în cadrul Universităţii din Oradea.
Art. 6 Utilizarea platformei de e-learning a DIDIFR – Universitatea din Oradea
(http://distance.iduoradea.ro) pentru programele de studii organizate la formele ID şi
IFR şi/sau în alte scopuri, va evita orice conflict de interese, funcţionând doar în
condiţiile legii şi în concordanţă cu misiunea declarată.
Utilizatorii platformei –studenţii şi respectiv, personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul
platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro – vor evita orice situaţie în care
obligaţiile profesionale pot fi compromise de urmărirea intereselor personale.
Art. 7 Toţi utilizatorii interni ai platformei de e-learning a DIDIFR – Universitatea din
Oradea (http://distance.iduoradea.ro) vor folosi platforma în scopul susţinerii şi
perfecţionării procesului de instruire desfăşurat în sistem ID/IFR şi/sau în scopul stabilit
prin Fişa postului elaborată la nivelul Universităţii din Oradea, respectând criteriile de
confidenţialitate, responsabilitate, nediscriminare.
Capitolul 2 – Drepturile şi obligaţiile studentului de la ID/IFR
Art.8 Studenţii înscrişi la programele de studiu ID/IFR au drepturi şi obligaţii care
decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele Universităţii din
Oradea, precum şi din prevederile contractului de studii universitare.
Art.9 Drepturile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID/IFR sunt următoarele:
1. Folosirea spaţiilor comune destinate procesului de pregătire, conform orarului
elaborat pentru fiecare semestru.
2. Utilizarea reţelei Internet, inclusiv wireless, precum şi a tehnicii de calcul şi
multimedia, aflată în dotarea laboratoarelor de informatică, a laboratoarelor de
specialitate (unde este cazul) şi a CRIDIFR.
3. Utilizarea resurselor de învăţământ necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea
laboratoarelor şi a CRIDIFR.
4. Accesarea Suporturilor pentru studiu individual (SSI) şi a celorlalte materiale
încărcate pe platforma e-learning a DIDIFR – Universitatea din Oradea
(http://distance.iduoradea.ro), la disciplinele studiate în cadrul programului de pregătire,
conform Contractului anual de studii, în baza contului de utilizator şi a parolei de acces
pe
platforma
e-learning
a
DIDIFR
–
Universitatea
din
Oradea
(http://distance.iduoradea.ro), furnizate de către administratorul platformei.
5. Informarea, prin intermediul Forumurilor organizate în secţiunile de tip Secretariat Tutorat-consiliere pentru studenţii ID/IFR în cadrul platformei e-learning a DIDIFR –
Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), pentru comunicarea
informaţiilor ce ţin de secretariat şi consiliere, precum şi prin intermediul paginii web a
DIDIFR (www.iduoradea.ro), cu privire la programarea activităţilor didactice, a
examenelor şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii furnizate de
secretariatele facultăţilor şi de către DIDIFR.
6. Realizarea comunicării bidirecţionale dintre student şi coordonatorul de disciplină sau
tutore, prin folosirea instrumentelor electronice de comunicare (e-mail, forumuri de
discuţii, videoconferinţe, chat etc).
7. Accesarea bibliotecii virtuale a Universităţii din Oradea şi a resurselor din cadrul
CRIDIFR/EDCO.

8. Accesarea sălilor de lectură din cadrul bibliotecii Universităţii din Oradea şi din
cadrul CRIDIFR/EDCO, în baza legitimaţiei de student, eliberată de către universitate,
în urma înmatriculării.
9. Utilizarea aplicaţiei informatice UNIWEB, pentru aflarea de către student, a
informaţiilor legate de situaţia sa şcolară şi de situaţia plăţii taxelor.
Art.10 Obligaţiile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID/IFR sunt următoarele:
1. Respectarea prevederilor înscrise în Contractul de studii universitare cu privire la
folosirea spaţiilor comune.
2. Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea laboratoarelor,
exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu la care este
înscris.
3. Manipularea resurselor materiale şi logistice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul
laboratoarelor, într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora.
4. Interzicerea introducerii în cadrul laboratoarelor Universităţii din Oradea, de
echipamente sau produse informatice proprii, cu excepţia aplicaţiilor informatice
dezvoltate în cadrul activităţilor asistate (AA)/laboratoarelor, prevăzute în planul de
învăţământ al programului de studii la care este înmatriculat la Universitatea din
Oradea.
5. Păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator şi a parolei pentru accesul la
platforma virtuală http://distance.iduoradea.ro, prin intermediul cărora accesează
platforma de e-learning a Universităţii din Oradea. Studentului ID/IFR i se interzice
comunicarea numelui de utilizator şi a parolei proprii pentru accesul la platforma
virtuală http://distance.iduoradea.ro, către oricare terţă persoană, precum şi utilizarea
numelui de utilizator şi a parolei ale altei persoane pentru accesul la platforma virtuală
http://distance.iduoradea.ro.
6. Interzicerea copierii produselor informatice pentru care Universitatea din Oradea are
licenţă de exploatare.
7. Interzicerea copierii şi/sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de
învăţământ) astfel puse la dispoziţie în cadrul platformei e-learning a DIDIFR –
Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro).
8. Utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul procesului de pregătire, specific
formării prin programul de studiu ID/IFR.
9. Respectarea ordinii, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu studenţii şi cadrele
didactice, în cazul utilizării tuturor spaţiilor comune din Universitate, inclusiv în cadrul
platformei virtuale http://distance.iduoradea.ro.
10. Respectarea integrităţii patrimoniului material, informaţional şi informatic al
Universităţii din Oradea (săli de curs şi seminar şi alte spaţii comune, laboratoare,
biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace de comunicaţie, platforma
virtuală http://distance.iduoradea.ro etc).
11. Respectarea pevederilor din Dispoziţia Rectorului Universităţii din Oradea privind
respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă nr. 162 din data de
18.02.2010 şi respectiv, prin Dispoziţia Rectorului Universităţii din Oradea privind
organizarea activităţilor în caz de urgenţă nr. 161 din data de 18.02.2010, cu
modificările şi completările ulterioare aduse acestora, precum şi participarea la
instructajul periodic organizat de către Facultate, în conformitate cu prevederile
legislative în vigoare şi cu regulamentele, procedurile, hotărârile şi altele similare
elaborate şi adoptate la nivelul Universităţii din Oradea.

12. Asumarea cunoaşterii şi respectării prezentului Ghid, prin completarea şi semnarea
Declaraţiei pe propria răspundere din Anexa 1 la acesta, la începutul fiecărui an de
studii.
Capitolul 3 – Drepturile şi obligaţiile ale personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în
cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro
Art.11 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de
învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia generală în
vigoare, din Carta şi Regulamentele Universităţii din Oradea, precum şi din prevederile
contractului individual de muncă / fişei postului.
Art.12 Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la
formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro sunt următoarele:
1. Drepturile de folosire a spaţiilor Universităţii din Oradea, conform contractului
individual de muncă / fişei postului şi a drepturilor care decurg din legislaţia generală în
vigoare, din Carta şi Regulamentele Universităţii din Oradea.
2. Utilizarea reţelei Internet, inclusiv wireless, precum şi a tehnicii de calcul şi
multimedia, aflată în dotarea laboratoarelor de specialitate (unde este cazul) şi a
CRIDIFR.
3. Utilizarea resurselor de învăţământ necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea
laboratoarelor şi a CRIDIFR.
4. Accesarea paginilor web create pe platforma e-learning a DIDIFR – Universitatea din
Oradea (http://distance.iduoradea.ro), pentru disciplinele coordonate/tutorate/predate în
cadrul programului de pregătire al studenţilor Universităţii din Oradea, conform Fişei
postului, în baza contului de utilizator şi a parolei de acces pe platforma e-learning a
DIDIFR – Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), furnizate de către
administratorul platformei.
5. Asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale dintre Responsabil
Coordonator ID/IFR, Tutore consilier ID/IFR şi personalul didactic auxiliar/nedidactic
şi respectiv, studenţii ID/IFR, prin intermediul Forumurilor organizate în secţiunile de
tip Secretariat - Tutorat-consiliere în cadrul platformei e-learning a DIDIFR –
Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), pentru comunicarea
informaţiilor ce ţin de secretariat şi consiliere, precum şi prin intermediul paginii web a
DIDIFR (www.iduoradea.ro), cu privire la programarea activităţilor didactice, a
examenelor şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii furnizate de
secretariatele facultăţilor şi de către personalul DIDIFR, la formele de învăţământ ID şi
IFR.
6. Asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale dintre student şi
coordonatorul de disciplină sau tutore instrucţional, pentru programele de studii ID/IFR,
prin folosirea instrumentelor electronice de comunicare (e-mail, forumuri de discuţii,
videoconferinţe, chat etc).
7. Accesarea bibliotecii virtuale a Universităţii din Oradea şi a resurselor din cadrul
CRIDIFR/EDCO.

8. Accesarea sălilor de lectură din cadrul bibliotecii Universităţii din Oradea şi din
cadrul CRIDIFR/EDCO, în baza legitimaţiei de angajat (sau echivalent) eliberată de
către universitate.
9. Participarea la programele anuale de instruire în utilizarea tehnologiei ID/IFR
organizate de către DIDIFR în cadrul Universităţii din Oradea.
10. Organizarea paginilor web pe care le gestionează de drept, conform Fişei postului,
în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro, după cum crede de cuviinţă,
astfel încât să-şi poată duce la îndeplinire, în bune condiţii, sarcinile aferente Fişei
postului, însă cu respectarea cerinţelor generale stabilite de către structura de care
aparţine.
11. Beneficierea de asistenţă şi suport din partea Administratorului platformei elearning http://distance.iduoradea.ro în desfăşurarea activităţii în cadrul acesteia,
conform Fişei postului.
Art.13 Obligaţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la
formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro sunt următoarele:
1. Respectarea prevederilor înscrise în Carta şi Regulamentele Universităţii din Oradea,
precum şi a prevederilor contractului individual de muncă / fişei postului, cu privire la
folosirea spaţiilor comune.
2. Respectarea prevederilor din Dispoziţia Rectorului Universităţii din Oradea privind
respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă nr. 162 din data de
18.02.2010 şi respectiv, prin Dispoziţia Rectorului Universităţii din Oradea privind
organizarea activităţilor în caz de urgenţă nr. 161 din data de 18.02.2010, cu
modificările şi completările ulterioare aduse acestora, precum şi participarea la
instructajul periodic şi instructajul la locul de muncă organizat de structura Universităţii
din Oradea de care aparţine, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare şi cu
regulamentele, procedurile, hotărârile şi altele similare elaborate şi adoptate la nivelul
Universităţii din Oradea.
3. Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea laboratoarelor,
exclusiv în cadrul activităţilor specificate prin Fişa postului.
4. Manipularea resurselor materiale şi logistice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul
laboratoarelor, într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora.
5. Păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator şi a parolei pentru accesul la
platforma virtuală http://distance.iduoradea.ro, prin intermediul cărora accesează
platforma de e-learning a Universităţii din Oradea. Personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi
în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro i se interzice comunicarea
numelui de utilizator şi a parolei proprii pentru accesul la platforma virtuală
http://distance.iduoradea.ro, către oricare terţă persoană, precum şi utilizarea numelui de
utilizator şi a parolei ale altei persoane pentru accesul la platforma virtuală
http://distance.iduoradea.ro.
6. Interzicerea copierii produselor informatice pentru care Universitatea din Oradea are
licenţă de exploatare.
7. Interzicerea copierii şi/sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de
învăţământ) astfel puse la dispoziţie în cadrul platformei e-learning a DIDIFR –
Universitatea din Oradea (http://distance.iduoradea.ro), la care personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu

activităţi în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro are acces, conform
Fişei postului, procedurilor/reglementărilor interne şi/sau hotărârilor Consiliului
DIDIFR.
8. Utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul activităţilor specifice Fişei postului.
9. Respectarea ordinii, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu studenţii şi cu
personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ
ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro,
în cazul utilizării tuturor spaţiilor comune din Universitate, inclusiv în cadrul platformei
virtuale http://distance.iduoradea.ro.
10. Respectarea integrităţii patrimoniului material, informaţional şi informatic al
Universităţii din Oradea (săli de curs şi seminar şi alte spaţii comune, laboratoare,
biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace de comunicaţie, platforma
virtuală http://distance.iduoradea.ro etc).
11. Asumarea cunoaşterii şi respectării prezentului Ghid, prin completarea şi semnarea
Declaraţiei pe propria răspundere din Anexa 2 la acesta, la începutul fiecărui an
universitar.
Capitolul 4 – Abateri şi sancţiuni
Art.14 Se consideră abatere de la prezentul ghid, următoarele:
1. Deteriorarea şi provocarea de prejudicii, cu vinovăţie, a patrimoniului material,
informaţional şi informatic al Universităţii din Oradea.
2. Accesul neautorizat în spaţiile comune de învăţământ şi/sau administrative, inclusiv
pe paginile web din cadrul paltformei e-learning http://distance.iduoradea.ro.
3. Folosirea abuzivă a legitimaţiei/carnetului de student pentru accesul în spaţiile
comune ale universităţii, precum şi pentru utilizarea resurselor de învăţământ şi a
tehnologiei Internet, inclusiv pe paginile web din cadrul paltformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro.
4. Atacuri asupra reţelei informatice a Universităţii din Oradea (intruziune, furt, sabotaj,
alterarea integrităţii informaţiilor etc.) şi acţiuni de virusare a acesteia.
5. Deturnarea identităţii sau folosirea identităţii altei persoane în accesarea platformei
virtuale http://distance.iduoradea.ro sau a altor aplicaţii informatice, care sunt
proprietatea Universităţii din Oradea.
6. Piratarea site-ului Universităţii din Oradea sau al site-ului DIDIFR sau al platformei
virtuale http://distance.iduoradea.ro şi/sau alterarea conţinutului său.
7. Distrugerea sau alterarea echipamentelor fizice aflate în dotarea laboratoarelor şi/sau
spaţiilor Universităţii din Oradea.
8. Crearea de produse informatice în scop personal, altul decât cel rezultat din
obligaţiile ce decurg din procesul de pregătire şi/sau din Fişa postului, folosind
resursele Universităţii din Oradea.
Art.15 Încălcarea prevederilor prezentului Ghid atrage după sine sancţiuni prevăzute în
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Codul Muncii,
Regulamentele de ordine interioară ale Universităţii din Oradea şi alte documente
legislative în vigoare, cu aplicare în domeniul reglementat de prezentul Ghid.
Art.16 În cazul în care una din faptele reglementate întruneşte condiţiile pentru a atrage
şi altă formă de răspundere, Conducerea Universităţii din Oradea şi/sau Conducerea
DIDIFR are dreptul de a sesiza organele competente.

Capitolul 5 - Dispoziţii finale
Art.17 DIDIFR – Universitatea din Oradea va asigura crearea de pagini web pentru
toate disciplinele din statele de funcţii elaborate în cadrul Universităţii din Oradea
pentru programele de studii ID/IFR, la începutul fiecărui semestru şi va seta utilizatorii
acestor pagini web în mod corespunzător.
Art.18 Personalul Universităţii din Oradea care nu desfăşoară activităţi în cadrul
programelor de studii ale Facultăţilor organizatoare de programe de studii ID/IFR şi
care doreşte utilizarea platformei e-learning a DIDIFR – Universitatea din Oradea
(http://distance.iduoradea.ro), va completa în acest scop o solicitare scrisă adresată
conducerii DIDIFR, completată pe formatul tip din Anexa 3 la prezentul Ghid. Astfel,
va putea utiliza platforma e-learning a DIDIFR – Universitatea din Oradea
(http://distance.iduoradea.ro) numai cu acceptul prealabil al Conducerii DIDIFR, dat în
scris.
Art.19 Această versiune a Ghidului de norme etice privind utilizarea platformei elearning http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR a fost aprobată de către Consiliul
DIDIFR în data de ................................
De la data intrării în vigoare a prezentului ghid, se abrogă versiunea anterioară a
Ghidului
de
norme
etice
privind
utilizarea
platformei
e-learning
http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR, de către studenţii înscrişi la programele de
studiu ID şi IFR.
Art.18 Membrii (studenţi şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic)
Platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR îşi asumă respectarea
prevederilor acestui Ghid de norme etice, prin semnarea următoarelor anexe (după
caz), care fac parte integrantă din prezentul ghid:
Anexa 1 – Declaraţie pe propria răspundere a studentului ID/IFR
Anexa 2 – Declaraţie pe propria răspundere a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de învăţământ ID şi IFR şi/sau cu
activităţi în cadrul platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro
Anexa 3 – Cerere pentru desfăşurare activităţi în cadrul platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro

Prezentul Ghid de norme etice privind utilizarea platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro a
DIDIFR reprezintă revizia 2 şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului DIDIFR din data de 29.02.2012.
Începând cu data de 29.02.2012, versiunea anterioară a acestui ghid se aborgă şi intră în vigoare
versiunea prezentă.
Revizia 1 a Ghidului de norme etice privind utilizarea platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR a fost adoptată în şedinţa Consiliului DIDIFR din data de
22.07.2011.
Acest ghid a fost adoptat în forma sa iniţială, în şedinţa Consiliului DIDIFR din data de 17.02.2011.

Anexa 1

Declaraţie pe propria răspundere a studentului ID/IFR
Subsemnatul/Subsemnata
Numele ______________________________________________________ Iniţiala tatălui________
Prenumele ________________________________________________________________________
având domiciliul stabil în:
Ţara ..........…........................................... Localitatea ....…....................................................................
str. ………………................................................................................................................................….
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
cu rezidenţă în localitatea …………...….........................................................................................…..
str. ………………....................................................................................................................................
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
CI (Paşaport) seria ....…....… nr. …………….......……….....................................................................
CNP
Telefon ………………………........………...............................................................................................
Fax…………………………….............................................................................……………………….
E-Mail ..……………………………………………...............…………………………………...………
în calitate de student la forma de învăţământ (se va bifa doar cea care corespunde)
o la distanţă (ID),
o cu frecvenţă redusă (IFR),
Facultatea de ______________________________________________________________________,
Specializarea ______________________________________________________________________,
Anul de studiu _________________________, Anul universitar ................../......................,
prin prezenta, declar pe propria răspundere că am citit şi am luat la cunoştinţă conţinutul Ghidului de
norme etice privind utilizarea platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR din cadrul
Universităţii din Oradea şi că mă oblig să respect întocmai prevederile acestuia, în caz contrar
supunându-mă rigorilor legilor în vigoare şi sancţiunilor aplicabile conform acestui Ghid.

Oradea, la data de ..................................

Student/Studentă,
…..............………………………………..
(nume, prenume şi semnătura)

Anexa 2

Declaraţie pe propria răspundere a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la formele de
învăţământ ID şi IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei elearning http://distance.iduoradea.ro
Subsemnatul/Subsemnata
Numele ______________________________________________________ Iniţiala tatălui________
Prenumele ________________________________________________________________________
având domiciliul stabil în:
Ţara ..........…........................................... Localitatea ....…....................................................................
str. ………………................................................................................................................................….
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
cu rezidenţă în localitatea …………...….........................................................................................…..
str. ………………....................................................................................................................................
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
CI (Paşaport) seria ....…....… nr. …………….......……….....................................................................
CNP
Telefon ………………………........………...............................................................................................
Fax…………………………….............................................................................……………………….
E-Mail ..……………………………………………...............…………………………………...………
în calitate de (se va bifa doar cea care corespunde)
o personal didactic,
o personal didactic auxiliar
o personal nedidactic,
angajat al Universităţii din Oradea, în anul universitar ................../......................, în funcţia de
................................................................................................. la (se va bifa doar cea care corespunde)
o DIDIFR
o Facultatea de ____________________________________________________________,
prin prezenta, declar pe propria răspundere că am citit şi am luat la cunoştinţă conţinutul Ghidului de
norme etice privind utilizarea platformei e-learning http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR din cadrul
Universităţii din Oradea şi că mă oblig să respect întocmai prevederile acestuia, în caz contrar
supunându-mă rigorilor legilor în vigoare şi sancţiunilor aplicabile conform acestui Ghid.
Oradea, la data de ..................................

Semnat,
…..............………………………………..
(nume, prenume şi semnătura)

Anexa 3
Către,
Conducerea DIDIFR – Universitatea din Oradea,

CERERE
pentru desfăşurare activităţi în cadrul platformei e-learning
http://distance.iduoradea.ro
Subsemnatul/Subsemnata
Numele ______________________________________________________ Iniţiala tatălui________
Prenumele ________________________________________________________________________
având domiciliul stabil în:
Ţara ..........…........................................... Localitatea ....…....................................................................
str. ………………................................................................................................................................….
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
cu rezidenţă în localitatea …………...….........................................................................................…..
str. ………………....................................................................................................................................
nr. …................, sc. ........................., bl. ........................, ap. .........……..
CI (Paşaport) seria ....…....… nr. …………….......……….....................................................................
CNP
Telefon ………………………........………...............................................................................................
Fax…………………………….............................................................................……………………….
E-Mail ..……………………………………………...............…………………………………...………
în calitate de (se va bifa doar cea care corespunde)
o personal didactic,
o personal didactic auxiliar
o personal nedidactic,
angajat al Universităţii din Oradea, în anul universitar ................../......................, în funcţia de
............................................................................................. la (se va bifa doar cea care corespunde)
o DIDIFR
o Facultatea de ____________________________________________________________,
prin prezenta, solicit crearea unei pagini web în cadrul platformei
http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR din cadrul Universităţii din Oradea, cu denumirea:

e-learning

................................................................................................................................................................... .
Această pagină web doresc să fie creată în secţiunea:
.......................................................................................................................................................,
pe
platforma e-learning http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR din cadrul Universităţii din Oradea.
Menţionez că această pagină web îmi este necesară pentru derularea activităţii de
............................................................................................................................................................,
prevăzută în Fişa postului elaborată pentru acvtivitatea desfăşurată în cadrul (numele structurii

Universităţii
din
Oradea)
............................................................................................................................................................ .
În speranţa că prezenta cerere va fi avizată favorabil de către Conducerea DIDIFR, precizez
următoarele:
- Persoana care va gestiona această pagină web în calitate de TEACHER (sau echivalentă) este
subsemnatul/subsemnata, care:
o deţin actualmente cont de utilizator pe platforma e-learning http://distance.iduoradea.ro
a DIDIFR din cadrul Universităţii din Oradea, creat pentru adresa de e-mail:
........................................................................................................................................;
o nu
deţin
actualmente
cont
de
utilizator
pe
platforma
e-learning
http://distance.iduoradea.ro a DIDIFR din cadrul Universităţii din Oradea, şi solicit
crearea unui astfel de cont pe numele meu, pentru adresa de e-mail:
........................................................................................................................................;
- Preconizez un număr de utilizatori cu rol de STUDENT (sau echivalent) ai acestei pagini de
.............. / semestru, pentru care voi transmite Conducerii DIDIFR un tabel conţinând numele,
toate prenumele şi adresele de e-mail corecte ale acestora, în format listat şi semnat de mine,
precum şi în format electronic editabil;
- Preconizez nevoia unui spaţiu virtual de maxim ..................... Gb /semestru.
Cu respect,
Oradea, la data de ..................................

Semnat,
…..............………………………………..
(nume, prenume şi semnătura)

