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DECIZIE 
privind folosirea spațiilor Departamentului de Geografie în situații neprevăzute în orarul curent 

 

I. Activitățile de recuperare a orelor sau alte activități în interesul învățământului și cercetării, ori 

activitățile decurgând din acorduri cu alte structuri ale UVT sau cu parteneri terți, care nu sunt 

prevăzute în orarul curent, se vor desfășura cu respectarea următoarelor etape procedurale: 
 

1. Solicitantul se interesează asupra oportunităților existente în orar și în programul săptămânal de 

activități pentru folosirea spațiilor didacice, prin discuții cu responsabilul orarului (Andrei 

Dornik), cu cadrele didactice și studenții ;  

2. Solicitantul formulează o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Directorului de Departament ;  

3. Solicitantul depune cererea la Secretariatul Departamentului cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înaintea datei la care intenționează recuperarea/desfășurarea activității. Cererea este înregistrată 

– dată, oră – de către responsabilul cu întocmirea orarului (Andrei Dornik) ; 

4. Solicitantul preia de la Seceretariatul Departamentului o copie a cererii, avizată de Directorul de 

Departament sau de cadrul didactic delegat în acest sens, în cel mult 48 de ore de la data 

înregistrării cererii. 
 

Ordinea de prioritate în desfășurarea activităților este următoarea : 

1. Activitățile didactice prevăzute în orarul curent ; 

2. Activitățile solicitate de conducerea UVT, în măsura disponibilităților de spațiu în intervalul 

solicitat ; 

3. Alte activități didactice, științifice, organizatorice, culturale etc. desfășurate în organizarea și în 

interesul cadrelor didactice și al conducerii Departamentului de Geografie, în ordinea 

înregistrării cererii, dacă spațiul solicitat este disponibil în intervalul respectiv ; 

4. Alte activități didactice, științifice, organizatorice, culturale etc, desfășurate în organizarea și în 

interesul studenților Departamentului de Geografie, în ordinea înregistrării cererii, dacă spațiul 

solicitat este disponibil în intervalul respectiv ; 

5. Alte activități didactice, științifice, organizatorice, culturale etc, convenite cu alte structuri ale 

UVT, respectiv cu terțe părți, în ordinea înregistrării cererii, dacă spațiul solicitat este disponibil 

în intervalul respectiv. 
 

Note :  

- Nu se aprobă recuperarea de activități pentru cadrele didactice titulare ale Departamentului de 

Geografie în intervalul rezervat ședințelor de colectiv (miercurea, orele 13,00-14,30) ; 

- Cadrul didactic solicitant are obligația de a se consulta cu studenții anilor II si III, pentru ca 

activitățile/recuperările să nu se suprapună cu programul de activitate la disciplinele 

complementare transversale ; 

- Se solicită ca acoperirea colegială a orelor să fie adusă la cunoștința Directorului de 

Departament. 

Prevederile prezentei decizii se aplică începând cu data de 02 martie 2015. 
 

27.02.2015                                        Director Departament, 

Prof univ. Dr. Nicolae POPA 


