15.05.2020
POCU ”Viitor antreprenor”. Cod 125160

Decizie
a managerului de proiect
referitoare la reluarea activității și
aplicarea planului de măsuri
ca urmare a instalării stării de urgență și starea de alertă
Având în vedere reluarea activității în cadrul proiectului la data de 15.05.2020 și în condițiile
instalării stării de alertă până la data de 14.06.2020 și menținerii planului de măsuri stabilit de
Universitatea ”Valahia” din Târgoviște pentru combaterea efectelor epidemiei cu COVID-19
se dispune aplicarea următoarelor măsuri:
Art. 1. Cu excepțiile menționate la art. 2 al prezentei decizii toate activitățile proiectului se vor
desfășura folosind lucrul la distanță conform instrucțiunii 5/2020.03.19 și 7/15.05.2020 emise
de MFE-DGPOCU. Imediat ce situația o va permite se va reveni la formele de lucru anterioare
declarării stării de urgență și alertă.
Livrabilele aferente acestor activități se vor modifica în consecință pentru a se putea justifica
desfășurarea lor prin mijloace digitale.
Art. 2. Activitățile menționate mai jos vor fi programate în luna iunie, în format online, dacă e
cazul:
- cursurile de pregătire profesională “Competențe antreprenoriale” și ”Manager inovare
socială” adresat cadrelor didactice, prevăzute la Activitatea 2.4;
- consilierea profesională prevăzută la Activitatea 3.5.
- întâlniri de lucru pentru validarea conținutului curicular, Activitatea 3.2.
- documentarea, proiectarea și operaționalizarea unei platforme online pentru abordarea
inovatoare, Activitatea 4.3.
Art. 3. Transmiterea sarcinilor de lucru, postarea documentelor și comunicarea în cadrul
proiectului se vor desfășura prin intermediul platformei virtuale:
http://va.valahia.ro/
http://viitorantreprenor.valahia.ro/
Echipa de management:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0784c9ffe7cc469dbf101f7aa5ec23d9%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=f988d5bb-8152-4d6e-802f-b138b047d549&tenantId=9e2ee2c0d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3

Echipa de implementare:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0784c9ffe7cc469dbf101f7aa5ec23d9%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=f988d5bb-8152-4d6e-802f-b138b047d549&tenantId=9e2ee2c0d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3
Grupuri țintă:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a26b4fa19513c4929a5557817fe5350ca%40thread.t
acv2/conversations?groupId=3715b69b-426a-433d-a3841ae0d5e2b731&tenantId=9e2ee2c0-d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3
Art. 4. Întâlnirile în cadrul proiectului (ședințele echipei de proiect, ședințele echipei de
implementare, ședințele de consiliere profesională a studenților și întâlnirile cu studenții) se
vor desfășura online astfel:
4.1. Toate întâlnirile online vor fi convocate prin intermediul Forumurilor de comunicare
aferente menționate la art. 3.
4.2 Toate întâlnirile online vor avea loc folosind aplicația de videoconferință Teams și vor fi
raportate printr-o minută care va include deciziile ședinței și tabelul nominal al participanților
din timpul ședinței. În cazul în care aplicația Teams nu funcționează, se pot folosi aplicații
alternative (Skype, Messenger etc.).
4.3. Moderatorul va transmite pe chatul aplicației principalele teme, propuneri, iar restul
participanților se vor exprima în scris pe chat în situațiile în care se votează propuneri. Chatul
videoconferinței va fi salvat la finalul întâlnirii și va constitui element livrabil de certificare a
participării la ședință.
Art. 5. Acolo unde este cazul vor fi actualizate metodologiile existente cu anexe care vor
conține elemente (livrabile și/sau formatul acestora, descrierea unor acțiuni etc.) care să
permită verificarea ulterioară a activităților desfășurate on-line/prin lucru la distanță.
Art. 6. Măsurile prevăzute în acest plan se aplică până la data la care se vor ridica măsurile
excepționale stabilite de autoritățile statului român și de administrația Universității ”Valahia”
din Târgoviște.

Manager de proiect,
Prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu

