
 
 

București, 18 octombrie 2020 

 

 

COMUNICAT 

privind platformele electronice folosite în semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 

 

Conducerea Facultății de Drept informează studenții de la programul de studii Licență că, în 

această perioadă, este în curs procedura de achiziție a licențelor G Suite Enterprise for 

Education, pentru ca această platformă să poată fi folosită în continuare de titularii de curs în 

condiții optime. Odată achiziționate, aceste licențe vor permite desfășurarea cursurilor cu mai 

mult de 100 de participanți (maximul permis de platformă fiind de 250) ori, în cazul excepțional 

când sunt reunite două serii, în sistem live streaming.   

 

Menționăm că, având sprijinul Conducerii Universității din București, procedura de achiziție a 

fost lansată imediat ce licențele au fost disponibile pentru utilizatorii din România. Din motive 

care țin exclusiv de politica de vânzări a Google, achiziția acestor licențe în România a devenit 

posibilă abia după 1 octombrie a.c., demersurile anterioare acestei date la reprezentanții Google 

din România fiind fără rezultat. Imediat ce această situație (care a afectat toate universitățile 

din România) a devenit clară, Facultatea de Drept a făcut demersuri pentru accesarea unei 

soluții alternative, disponibile la nivelul Universității din București – platforma Microsoft 

Teams. Migrarea, chiar și parțială, pe această nouă platformă educațională a necesitat un efort 

susținut, realizat într-un timp foarte scurt, de generare a conturilor instituționale de acces la 

platformă pentru toți profesorii și studenții din facultate, precum și instruirea profesorilor pentru 

utilizarea platformei. 

 

Începând cu data de 12 octombrie 2020, când facilitățile sus-amintite ale platformei G Suite 

Education nu au mai putut fi folosite, au început să fie transmise studenților conturile 

instituționale care permit utilizarea platformei Microsoft Teams, configurate pentru fiecare 

student de către Universitatea din București. Totodată, pentru a fi siguri că nu există întreruperi 

în activitatea didactică, unele cadre didactice și-au achiziționat din propriile resurse licențe 

pentru platforma Zoom.  

 

Conducerea Universității din București și cea a Facultății de Drept au lucrat îndeaproape pentru 

a se asigura că toate cursurile se desfășoară conform orarului. Deși unele disfuncționalități sunt 

inerente, asigurăm studenții de preocuparea noastră continuă pentru ca activitatea didactică să 

aibă loc la standardele cele mai înalte posibile în această perioadă. 
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