
Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

 

 

 

 

 

                                                 Aprobat: 

                                                                                           la Ședința Consiliului de administrație 

                                                                                      proces-verbal nr.17 din 20.03.2020 

                   Director _____Tatiana VIȘNIOVAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN 

 

de organizare a procesului instructiv-educativ 

  

în perioada pandemiei COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul intern de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care 

accesul în instituție este restricționat (în continuare – Regulament) stabilește cadrul normativ și 

metodologic de organizare a formării profesionale în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca în 

perioada în care accesul în instituții este restricționat urmare a răspândirii pandemiei COVID-19 (în 

continuare – în perioada de referință), în conformitate cu Regulamentul –cadru de organizare a 

învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat. 

 

2. Formarea profesională în instituție în perioada de referință, se realizează prin metode de 

comunicare on-line. 

 

3. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate următoarele noțiuni: 

 

Comunicarea on-line - ansamblu de acțiuni și procese mediate prin intermediul 

tehnologiilor digitale prin care personalul didactic transmite/recepționează informații de la elevi 

prin mesaje ce pot căpăta diverse forme. 

 

Forme de comunicare la distanță: 

 

sincronă – se desfășoară într-un mediu de învățare virtual, cu participarea simultană a 

elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/ reprezentanților legali ai copiilor. 

 

asincronă – se desfășoară într-un mediu de învățare virtual, la care elevii şi cadrele 

didactice nu sunt conectați simultan. 

 

mixt - combinat: predarea concomitentă și cea care nu se petrece în același timp. 

 

Portofoliu digital - colecție de lucrări prin care este posibilă evaluarea și prezentarea 

performanței unui elev, păstrând dovezi pertinente ale realizărilor sale. Un portofoliu digital 

conține dovezi ale rezultatelor învățării, prezentate în diverse moduri: texte, sarcini realizate, 

desene, grafice, secvențe sonore, imagini, fotografii, secvențe video etc. 

 

Proiectul on-line - metodă de învățare și evaluare, precum și strategie de dezvoltare 

personală, profesională și instituțională prin care se furnizează informaţii complexe despre 

competenţele formate și dezvoltate de către elevi şi progresele făcute de-a lungul unei perioade 

prestabilite de timp. 

 

4.  În organizarea și desfășurarea procesului instructiv on-line se va realiza prin 

mijloacele tehnice și de program, oferite de tehnologia informațiilor și comunicațiilor, se va 

asigura respectarea necondiționată și în volum deplin a cerințelor privind protecția datelor cu 

caracter personal, siguranța în mediile digitale, protecția sănătății în timpul lucrului cu 

echipamentele digitale. 

 

 

 

 



 II.ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV ON-LINE 

 

5. Organizarea procesului instructiv, în perioada de referință, se realizează de către 

personalul didactic în acord cu conţinuturile procesului de studii determinat de Cadrul 

Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională, Planul de învăţământ şi 

Curriculum-ul pe unităţi de curs/module. 

În perioada de referință cadrul didactic: 

 scrie o cerere de solicitare a realizării orelor de lucru de la domiciliu, conform 

orarului stabilit de administrația instituției (Anexa 1); 

 respectă cerințele față de activitatea cadrelor didactice în perioada suspendării 

procesului educațional (Anexa 2);  

 completează Fișa de evidență (Anexa 4);   

 la finele perioadei respectă și  completează Structurarea estimativă a timpului de 

muncă (Anexa 5). 

6. Pentru perioada de referință,profesorii identifică metode de predare-învățare-evaluare 

on-line în vederea asigurării continuității procesului educațional (Anexa 3). 

7. Numărul orelor stabilite în Planul de învățământ nu se va modifica. Personalul 

didactic va organiza demersul educațional într-un volum de muncă (predare-învățare-

evaluare) proporțional cu numărul de ore prevăzut în planul de învățământ la unitățile de 

învățare (disciplinele) / modulele sau stagiile de practică. 

8. Orele on-line se desfăşoară conform orarului elaborat de directorul adjunct pentru 

instruire și educație, aprobat de către directorul instituției. Orarul preventiv este expediat 

elevilor cu cel puţin 3 zile înainte de începutul orelor on-line. Orarul stabilit se aprobă în 

termen rezonabil și este adus la cunoștința elevilor. 

9. În vederea desfășurării procesului didactic on-line, procesul educaţional fiind realizat 

în conformitate cu finalitățile de studiu prevăzute la unitatea de curs (disciplina)/modulul 

respectiv. 

10. Disciplinele/modulele pot fi realizate prin următoarele forme de învățământ: curs on-

line, webinar, teleconferință, testare on-line, lucru individual, autoevaluare la calculator etc., 

desfășurate în cadrul unui mediu virtual de învățare. 

11. În organizarea și realizarea orelor on-line sunt antrenate cadrele didactice titulare și 

cumulare  la discipline/module. 

12. Cadrul didactic are rolul de a coordona studierea modulelor/ disciplinelor din planul 

de învățământ, de a elabora materialele de studiu și de a evalua rezultatele academice ale 

elevului. 

13. Instruirea on-line se fa desfășura în baza materialelor metodico-didactice, care sunt în 

mod special adaptate la specificul studiilor la distanță: ghiduri, cursuri interactive 

multimedia, cursuri electronice, sisteme automatizate de testare, materiale didactice 

specifice, care pot fi difuzate atât prin intermediul purtătorilor electronici de informație, cât 

și prin rețele Intranet și Internet. 

14. Materialele didactice trebuie să fie accesibile pe diferite terminale (calculator, 

tabletă, smartphone-uri etc.), să ofere posibilitatea de utilizare a produselor program, 

accesibile elevilor. 

15. Cadrul didactic care a publicat materiale didactico-metodice pe platforma on-line 

poartă răspundere personală de calitatea materialului prezentat, veridicitatea datelor utilizate 

și respectarea drepturilor de autor. 

16. Pentru programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual, instituțiile 

de învățământ profesional tehnic în parteneriat cu agenții economici, pot realoca repartizarea 



orelor teoretice și practice în baza soluțiilor comune identificate prin 

modificarea/completarea Acordurilor de cooperare, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

17. Documentele necesare pentru desfășurarea și realizarea stagiilor de practică, după 

caz, se semnează electronic (prin email). 



 

Secțiunea 1. Organizarea programelor de formare profesională 

 

 

18. Organizarea procesului de instruire în cadrul programelor de formare profesională 

tehnică postsecundară se realizează în condițiile prezentului Regulament în acord cu 

posibilitățile tehnice și umane disponibile personalului didactic. 

19. Toate materiale ce urmează a fi postate on-line vor fi coordonate, după caz on-line 

cu șeful catedrei de profil. 

20. Pentru elevii anului trei de studiu, în perioada de referință, orele la disciplinele de 

cultură generală se vor desfășura centralizat în condițiile stabilite de către minister. 

Instituțiile de învățământ vor asigura informarea elevilor despre modul de organizare și 

desfășurare online. Cadrele didactice titulare la discipline respective vor duce evidența 

participării elevilor la ore, precum și a conținuturilor prezentate în cadrul orelor on-line și 

le vor înregistra în Fișa de evidență (eloaborată personal). 

                 

  Secțiunea 2. Organizarea stagiilor de practică în cadrul programelor de formare 

profesională        

 

21. Stagiile de practică vor fi organizate și ghidate on-line conform unui orar stabilit 

de instituție. Produsele elaborate în cadrul stagiilor de practică vor fi transmise on-line. 

Profesorul coordonator de practică va elabora și distribui orarul consultațiilor, coordonat 

cu directorul adjunct pentru instruire practică. 

22. Stagiile de practică în curs de desfășurare conform graficului procesului 

educațional din colegiu se derulează on-line, în conformitate cu curricula,  sarcinile de 

lucru și cele individule din agenda formării profesionale, și sunt ghidate de către 

profesorul coordonator al stagiului. 

23. Stagiile de practică care se realizează în cadrul instituțiilor de aplicație se vor 

desfășura la distanță. Profesorii coordonatori de practică din cadrul colegiului preiau  

atribuțiile depline vizavi de derularea stagiilor menționate, monitorizând elaborarea 

produselor de către elevi conform curricula și sarcinilor de lucru și cele individuale 

specificate în agenda formării profesionale. 

24. În vederea organizării și desfășurării stagiilor de practică on-line: 

1)  profesorii conducătorii de practică transmit în format electronic materialele, 

instrumentele de învățare, evaluare, curricula stagiului de practică, agenda 

formării profesionale etc. 

2) conducătorii de practică din cadrul colegiului, organizează consultații cu elevii on-

line  privind modalitatea de realizare a sarcinilor de lucru, precum și despre ce 

presupune documentarea, colectarea materialelor, informației, realizarea 

produselor specifice în curriculumul stagiului de practică necesare pentru 

elaborarea Raportului de practică. 

25. Prezentarea produselor finale (Agenda formării profesionale, Raportul stagiului de 

practică) de către elev se va realiza on-line în termenii stabiliți. Evaluarea stagiului de 

practică se va realiza în baza produselor elaborate de către aceștea în condițiile 

prezentului Regulament. 

 

 



III.EVIDENȚA ȘI MONITORIZAREA 

26. Evidența și monitorizarea formării profesionale a elevilor în perioada de referință 

se realizează în baza unei Fișe de evidență. 

27. Personalul didactic asigură informarea elevilor, și după caz, desfășoară sesiuni de 

informare privind subiectele lecțiilor, aprobate conform modelului stabilit, la unitățile de 

curs (discipline) / module. 

 

28. Monitorizarea activității elevilor se realizează de regulă în baza portofoliului 

digital, care poate să conțină: studii de caz, exemple de probleme rezolvate, dovezi de 

realizare a diferitor activități. Structura portofoliului se elaborează de către cadru didactic 

și se coordonează la nivel de catedră/comisie metodică. 

 

29. În vederea desfășurării procesului educațional, pentru perioada de referință, nu 

este obligatorie prezența cadrului didactic în instituția de învățământ. 

 

30. Fișa de evidență se perfectează zilnic de către cadrele didactice titulare și se 

transmite on-line șefului de catedră/șefului de secție, după care informația este transmisă 

centralizat directorului adjunct. 

 

31. Administrația instituției informează ministerul, online, în formatul stabilit de către 

Direcția învățământ profesional tehnic. 

 

IV. EVALUAREA ȘI NOTAREA 

 

32. Evaluarea realizării sarcinilor elaborate de către elevi se realizează de către 

cadrele didactice titulare în baza portofoliului digital / proiectului - online. 

33. Elevul este apreciat cu notă, care se înregistrează în Fișa de evidență. Pentru 

perioada de referință nu se fac însemnări în Catalog. Însemnările din Fișa de evidență vor 

fi ulterior transcrise în Catalog. 

34. Modalitatea de transcriere a notelor din Fișa de evidență în catalog se va realiza în 

conformitate cu instrucțiunile aprobate de către minister. 



V. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

 

35. În perioada de referință, directorul instituției asigură organizarea activității 

personalului didactic și nedidactic din instituție și, după caz, aprobă un orar de muncă la 

domiciliu, cu realizarea sarcinilor de muncă la distanță. 

36. Directorul instituției de învățământ profesional tehnic va asigura informarea și 

instruirea personalului instituției întru asigurarea instruirii calitative și siguranței în 

mediul online. 

37. Administrația instituției  va stabili modul de implementare / monitorizare a 

activităților pentru prevenirea și minimizarea riscurilor asociate utilizării mediului 

virtual. 

38. Administrația instituției  urmează să asigure informarea/formarea personalului 

didactic privind modalitățile de desfășurarea a orelor de studii în mediul on-line. 

39. Personalul didactic realizează sarcinile de muncă distribuite, în conformitate cu 

orarul de muncă aprobat de către instituție. 

40. În condițiile în care personalul didactic nu dispune de mijloacele și tehnica 

necesară pentru realizarea sarcinilor, administrația instituției va pune la dispoziția 

acestuia tehnica necesară în vederea realizării sarcinilor de muncă. 

41. Personalul didactic asigură accesul elevilor la platformele de învățare on-line. În 

situațiile în care elevul nu are posibilități de accesare a conținuturilor on-line, urmează a 

fi identificate metode alternative de informare și comunicare. 

42. Dirigintele grupei va asigura relații de colaborare şi respect cu părinții, cu 

comitetele de părinți la nivel de grupe, prin crearea unei rețele de comunicare, după caz 

online, pentru motivarea implicării acestora în consolidarea coeziunii între toți actorii 

educaționali din instituție. 

43. Administrația instituției  va consolida participarea părinților sau, după caz, 

tutorilor / reprezentanților legali, la realizarea procesului didactic, îmbunătățirea 

rezultatelor școlare şi asigurarea progresului școlar al elevilor. 

 

VI. DISPOZIŢII SPECIALE 

 

44. În termen de cinci zile, de la data reveniri la studii, instituția, va prezenta 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării spre coordonare un Plan de recuperare a 

orelor pentru perioada de referință în conformitate cu prevederile Planului de învățământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1. 

 

 

 

Cerere 

 

Subsemnata/ subsemnatul __________________________, profesor de 

__________________________________________________________________________ 

solicit realizarea orelor de lucru de la domiciliu, conform orarului stabilit de administrația 

Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca. 

Îmi asum responsabilitatea de a utiliza instrumentele Web pentru predarea interactivă, 

elaborarea materialelor didactice, completarea portofoliului digital, fișa de evidență a orelor, 

agenda de evidență a timpului de muncă. 

 

 

 

Data                                                                                Semnătura 

 

 

 

 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

Director Tatiana VIȘNIOVAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 2. 

 

Cerințe față de activitatea cadrelor didactice 

în perioada suspendării procesului educațional în Colegiu 

 
1. Utilizarea instrumentelor Web de predare interactivă (lista instrumentelor Anexa 1). 

2. Elaborarea materialelor digitale. 

3. Completarea portofoliului digital. 

4. Completarea agendei, fișei de evidență a activității didactice (Anexa 2). 

5. Completarea registrului digital personal (Anexa 3). 

6. Prezentarea zilnică a fișei de evidență șefului catedrei. 

7. Prezentarea informației șefului catedrei cu privire la starea sănătății. 

8. Nu se admite transmiterea volumului mare de informație elevului de către cadrul didactic. 

9. Profesorul activează și predă/ transmite conținuturile, conform orarului stabilit de 

directorul adjunct și plasat pe pagina Web a instituției: cpam.md 

10. Profesorul, obligatoriu, elaborează sarcinile de lucru pentru elevi, în baza conținuturilor 

predate, și colectează produsele de la elevi (portofoliu digital, teste, alte tipuri de 

evaluări), evaluându-le. 

11. Toate dovezile vor fi sistematizate pe grupe și prezentate directorului adjunct. 

 

Diriginți  

 

1. Monitorizarea zilnică a sănătății elevilor din grupă și prezentarea informației șefilor 

de secție. 

2. Monitorizarea elevilor rămași fără ocrotire părintească. 

3. Monitorizarea frecvenței orelor de către elevi. 

4. Depistarea elevilor care nu au posibilitatea de utilizare a instrumentelor TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

Anexa 3. 

 

Instrumente Web pentru o predare interactivă  

 

1. Pentru evaluarea studenților 

-  Kahoot: https://create.kahoot.it/  

-  Google Forms https://www.google.com/forms/about/  

-  Socrative https://socrative.com/  

- ProProfs: https://www.proprofs.com 

- LearningApps: https://learningapps.org/  

2. Pentru prezentarea materialului, cursuri, lecții, consultații în regim video 

- Biteable: https://biteable.com/  

- Skype (cel mult 25 persoane) 

- Zoom.us ( cel mult 40 persoane) 

- Webroom https://webroom.net/ (cel mult 8 persoane) 

- Loom https://www.loom.com/  

- Google hangouts https://hangouts.google.com/ ( doar cu adrese gmail)  

3. Pentru păstrarea legăturii cu studenții, plasarea materialelor, testelor, notificărilor 

- Google Classroom 

- Edmondo https://www.edmodo.com/  

- Telegram https://telegram.org/  

- Google drive  

- Padlet https://padlet.com/  

4. Materiale digitale disponibile  

- Learning apps https://learning.app/  

- Liveworksheets https://www.liveworksheets.com/  

5. Capturarea/ înscrierea video cursuri, prezentări  

- Screencast-o-matic: https://screencast-o-matic.com/ 

- Kizoa:  http://www.kizoa.com/ 

- Crello: https://crello.com 

6. Inregistrarea vocii  

Vocaroo: https://vocaroo.com/ 

7. Elaborarea unei cărți electronice  

StoryJumper: https://www.storyjumper.com 

8. Elaborarea unui site personalizat pina la 15 gb de memorie 

Google Sites: https://sites.google.com/   

9. Crearea unor infografii, pliante, afișe, prezentări și rapoarte cu ușurință, fără experiență 

de proiectare.  

Piktochart: https://create.piktochart.com

https://create.kahoot.it/share/concepte-despre-economics/5860c381-2511-4bfe-b8b4-e9d66f2dc958
https://www.google.com/forms/about/
https://socrative.com/
https://www.proprofs.com/
https://learningapps.org/
https://biteable.com/watch/sustinerea-tezei-de-licenta-2293894
https://webroom.net/
https://www.loom.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.edmodo.com/
https://telegram.org/
https://padlet.com/
https://learning.app/
https://www.liveworksheets.com/
https://screencast-o-matic.com/
http://www.kizoa.com/
https://crello.com/
https://vocaroo.com/i/s1mMAChIHPjy
https://www.storyjumper.com/
https://sites.google.com/


 
Anexa 4. 

 

Colegiul ,, Mihai Eminescu” din Soroca 

Fișa de evidență a grupei _______ , specialitatea ______________________________ 

Denumirea unității de curs: ________________________________ 

 

Nr. NP elevului Luna 

 

data 

        

1          

2          

3          

4          

5            

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

 

Data  Nr.ore Subiectul lecției Tema pentru acasă Resursa TIC 

utilizată(link/instrument 

digital) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





Anexa 5. 

 

STRUCTURAREA ESTIMATIVĂ  A TIMPULUI  DE MUNCĂ (pentru norma didactică anuală 720 ore- 35 ore săptămânal/ 7 ore zilnic) 

__________________ PROFESOR DE _________________, GRAD DIDACTIC ____, diriginte grupa____, sem II, anul de învăţământ 2019-2020 

 

 

Nr. Activitatea didactică Conținutul activității Durata 

săptămânală 

estimativă a 

timpului de 

muncă  

Locul 

desfășurării 

Luni 

(ora)   

Marți 

(ora)   

Miercuri  

(ora) 

Joi  

(ora) 

Vineri  

(ora) 

1.  Activitatea de 

predare – învăţare – 

evaluare, instruire 

practică, conform 

șarjei didactice. 

Se desfășoară conform planurilor de 

învățământ, curriculumului pe 

descipline în temeiul orarului 

aprobat. 

18 ore Domiciliu 

Lecții on-

line 

    

 

 

2.  Activități de 

pregătire pentru 

realizarea procesului 

educațional. 

Elaborarea proiectelor de lungă 

drată, proiectelor didactice, 

materialelor didactice, testelor, 

elaborări metodice, suport de curs 

etc. 

8 ore Domiciliu  

Elaborarea 

materialelor 

digitale 

     

3.  Actiuvitatea 

metodico-ştiinţifică 

şi de creaţie 

-Asigurarea curriculară a procesului 

de instruire; 

-activităţi de promovare a 

instituţiei; 

-formarea continuă a cadrului 

didactic; 

-publicaţi; 

-participarea la expoziţii 

2 ore Domiciliu       

4.  Activitatea 

complementară 

educațională și de 

îndrumare. 

-Activitatea de consiliere a elevilor 

și părinților în probleme de 

psihologie și pedagogie; 

-elaborarea planurilor educaționale 

5 ore Domiciliu      



individualizate pentru elevii cu 

cerințe speciale; 

-organizarea activităților 

extrașcolare; 

-activități de dirigenție 

5.  Activităţi de 

mentorat. (În cazul 

lipsei acestui tip de 

activitate se 

transferă 1 oră la p. 

4.) 

 1 oră Domiciliu       

6.  Alte activităţi 

didactice, decât cele 

de predare-învăţare-

evaluare. 

-Participarea la activitatea organelor 

de conducere şi consultative ale 

instituţiei  (Consiliul profesoral, 

Consiliul de administraţie, Consiliul 

metodico- ştiinţific, CEIAC, sedinţa 

catedrei etc.) 

1 oră On-line      

7.   Total ore 52,5ore 

Pauza de masă 

11.10-11.40 

      

 

Profesor ________________________________ 

 

 
 

 


