
 

  

 

 

 



  DISPOZIȚII GENERALE 

1. Metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a susținerii sesiunii la distanță (în 

continuare Metodologie) este elaborată în conformitate cu:  

a) Codul Educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014; 

b) OMECC nr.198 din 26.02.2021 cu privire la organizarea procesului educațional în 

instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

c) OMECC nr.843 din 19.08.2020 cu privire la aprobarea reglementărilor privind 

organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 

2020-2021; 

d) OMECC nr.1583 din 04.12.2020 cu privire la completarea Reglementărilor privind 

organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 

2020-2021, aprobate prin Ordinul nr.843 din 19.08.2020; 

e) OME nr.234 din 25.03.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a 

studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în 

baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile; 

f) Regulamentul intern de organizare a procesului instructiv-educativ în perioada 

pandemiei COVID-19, aprobat la ședința Consiliului de administrație proces-verbal 

nr.17 din 20.03.2020. 

2. Prezenta Metodologie reglementează modul de organizare, desfășurare și monitorizare a 

susținerii evaluărilor sumative inclusiv examenelor desfășurate on-line. 

3. Metodologia stabilește la nivel instituțional, acțiunile necesare a fi întreprinse de administrație, 

cadrele didactice și elevi în scopul reducerii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19. 

4. Prevederile Metodologiei respectă principiile de asigurare a calității serviciilor educaționale 

promovate de instituție și se referă la toare programele de formare profesională. 

5. În cazul desfășurării evaluării în sistem on-line, datele cu caracter personal și informațiile 

privind realizarea evaluării se înregistrează, se prelucrează, se transferă și se pun la dispoziția 

administrației instituției în conformitate cu termenele stabilite în Regulamentul-cadru. 

6. În sensul prezentei Metodologii, noțiunile de bază semnifică: 

a) Instruire la distanță (on-line) – proces de interacțiune la distanță (în sistem on-line) a 

cadrelor didactice cu elevii, care reflectă toate componentele procesului de instruire 

(obiective, conținuturi, forme și metode de organizare, mijloace de instruire, evaluare etc.);  

b) Tehnologii de instruire la distanță – tehnologii ale informației și comunicațiilor, prezentări 

în Power Point, cursuri/materiale didactice înregistrate, teste, sondaje, secvențe video 

utilizate de cadrele didactice pentru interacțiunea directă (sincronă) sau indirectă 

(asincronă) cu elevii în procesul de instruire;  



c) Tehnologii sincrone de evaluare – metode de comunicare cu participare simultană a 

elevilor și a cadrelor didactice, care permit evaluarea directă a competențelor, în timp real; 

d) Tehnologii asincrone de evaluare – metode de evaluare, care permit transmiterea și 

recepționarea de informații în momente de timp individuale pentru fiecare participant al 

procesului educațional independent unul de altul (poșta electronică, forumuri etc.); 

e) Resurse educaționale digitale – obiecte informaționale, reprezentate în format digital și 

prezentate în formă de documente sau programe cu destinație educațională (fișiere cu texte, 

imagini grafice, secvențe video/audio etc.) elaborate de cadrele didactice în format digital; 

f) Tutoriale – resurse informaționale specifice procesului educațional realizat în sistem online, 

elaborate de cadrele didactice cu scopul instruirii elevilor sau informării suplimentare în 

vederea realizării unor sarcini. 

 

I. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNII ON-LINE 

 

7. Planificarea procesului de evaluare finală în sistem on-line se realizează de către catedrele 

metodice de specialitate în baza Planurilor de învățământ și a Graficului procesului educațional 

pentru anul de studii 2020-2021. 

8. Procedurile de organizare și desfășurare a procesului de evaluare sumativă, inclusiv examenele 

desfășurate în regim on-line,  reflectate în Orarul sesiunii de examinare, se va coordona în 

prealabil cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, se va aproba de 

către Consiliul de administrație și se va pune în aplicare prin ordinulul directorului. 

9. În proiectarea procesului de evaluare la distanță (în sistem on-line) se va ține cont de gradul de 

asigurare cu mijloace tehnice, nivelul de stăpânire de către cadrele didactice a competențelor 

digitale conform standardelor în vigoare, de posibilitățile elevilor de a accesa și utiliza mijloacele 

respective. 

10. În organizarea și desfășurarea procesului de evaluare la distanță se va asigura respectarea 

necondiționată și în volum deplin a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, 

siguranța în mediul online, protecția sănătății în timpul lucrului cu echipamente digitale etc. 

11. Prin derogare de la actele normative în vigoare privind organizarea procesului de evaluare în 

sistem on-line, vor fi utilizate diverse tehnologii la distanță și de comunicare on-line (sincronă, 

asincronă, mixtă - Anexa 1). 

12. Resursele educaționale digitale pot include: fișiere cu imagini, filmulețe, fragmente de texte, 

diagrame și schițe, imagini virtuale, modelări interactive, materiale illustrative, chestionare ș.a. 

disponibile în format electronic, selectate de cadrele didactice în dependență de specificul 

programului de formare profesională și de finalitățile învățării. 



13. Subiectele pentru evaluările sumative se vor elabora într-o singură variantă, în situația în care 

evaluarea se va desfășura asincron.  

14. Examenul sincron se va desfășura prin intermediul platformei Google Meet. Cadrul didactic va 

elabora un set de bilete de examinare respectând criteriile stabilite prin actele normative interne.  

15. Examenul sincron va fi monitorizat de un asistent având și misiunea de a extrage biletele în locul 

elevului din spatele ecranului, pentru a se asigura principiul obiectivității evaluării. 

16. În procesul elaborării subiectelor pentru evaluările sumative, cadrul didactic va respecta 

următoarele criterii: 

- să fie în concordanță cu curriculumul la unitatea de curs / modul; 

- să asigure cuprinderea echilibrată a materiei de studii; 

- să dețină un grad de complexitate corespunzător conținuturilor studiate; 

- să permit tratarea lor în timpul alocat elevilor pentru rezolvarea acestora. 

17. Subiectele elaborate se vor prezenta spre discutare și aprobare în cadrul ședinței catedrei metodice, 

apoi se vor viza de către Președintele Consiliului metodic, în conformitate cu termenii prevăzuți 

de actele normative în vigoare. 

18. Rezultatele evaluărilor finale vor fi arhivate și stocate în format electronic de cadrul didactic,  

păstrate la catedrele metodice și puse la dispoziția echipei managementului administrației, 

Comisiei de asigurare a calității, Secției studii (alternativ, pot fi încărcate în Google Drive, cu 

oferirea link-ului de acces sau a link-ului la platforma de evaluare utilizată). 

19. Rezultatele evaluărilor, reflectate în note, vor fi înregistrate olograf, de către cadrele didactice,  în 

Borderouri (Anexa 2) și prezentate șefului de secție în termenii prevăzuți de actele normative în 

vigoare.  

20. În cazul elevilor care nu pot participa la evaluările sumative, din motive temeinice, prin 

decizia Consiliului de administrație sunt aprobate termene suplimentare de susținere a 

acestora. În aceste situații, cadrul didactic, asigura elevul cu varianta de test suplimentară. 

 

II. MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII SESIUNII ON-LINE 

 

21. La nivel instituțional, Secția studii monitorizează planificarea, desfășurarea și realizarea 

sesiunii în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare, iar Consiliul metodic și 

Secția calitate monitorizează aspectul metodologic al formelor de evaluare și procesul de 

asigurare a calității serviciilor educaționale prestate de cadrele didactice și catedrele metodice.  

22. Monitorizarea realizării activităților didactice la nivel de catedre metodice ține de competența 

șefilor de catedră. 

23. Structura de management al calității din cadrul instituției realizează procesul sistematic și 

documentat de monitorizare și evaluare periodică a activităților didactice și a susținerii 



evaluărilor sumative în format mixt (sincron/asincron) cu scopul de a determina măsura în 

care acestea îndeplinesc criteriile și standardele instituționale de asigurare a calității și 

formulează propuneri de îmbunătățire continuă a serviciilor educaționale prestate. 

 

III. DISPOZIȚII FINALE 

 

1. Prevederile Metodologiei de organizare, desfășurare și monitorizare a susținerii sesiunii în 

regim on-line se aplică tuturor membrilor comunității instituționale (manageri, cadre 

didactice, elevi).  

2. Prezenta Metodologie poate fi modificată în funcție de situațiile apărute în organizarea 

procesului educațional. 

3. Prezenta Metodologie intră în vigoare din data aprobării de către Consiliul de administrație și 

este adusă la cunoștință întregii comunități instituționale prin plasarea pe situl oficial al 

instituției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

Platforme educaționale recomandate pentru desfășurarea sesiunii on-line: 

Forma sincronă Forma asincronă 

Google meet 

1. Google Forms 

2. Google Classroom 

3. Socrative 

4. Formative 

5. Quizalize 

6. Testmoz  

 



Anexa 2 

COLEGIUL  „MIHAI EMINESCU”  DIN  SOROCA 

BORDEROU  DE EXAMINARE 

Forma sincronă 

 

Specialitatea:_________________________________________Anul de studii: 2020 – 2021 

Anul    _____ Semestrul ______ Grupa ______ Codul unității de curs___________________ 

Unitatea de curs:_______________________________________________________________ 

Nr. de ore_________Nr. de credite ____________ Data : _______________________2021 

Examinator:_____________________________ Asistent:______________________________ 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

elevului 

Nr. 

carnet. 

de note 

Nr. 

biletului 

de exami 

nare 

Nota 

(cu cifre    

și litere) 

Califica

tivul 

con 

form 

scalei 

ECVET 

Semnătura 

examina- 

torului 

Semnătura 

asistentului 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

Rezultatele examenului: 

Nota 9,01-

10,0 

A 

8,01-

9,00 

B 

7,01-8,00 

 

C 

6,01-

7,00 

D 

5,00-

6,00 

E 

4,01-

4,99 

FX 

1,00-4,00 

 

F 

Nu s-au 

prezentat 

Nu au fost 

admiși 

Numărul          

 

Procentul calității_________________________ 

Director adjunct pentru instruire și educație _____________________Virgilia CELAC 

 



 

COLEGIUL  „MIHAI EMINESCU”  DIN  SOROCA 

BORDEROU  DE EXAMINARE 

Forma asincronă 

 

Specialitatea:_________________________________________Anul de studii: 2020 – 2021 

Anul    _____ Semestrul ______ Grupa ______ Codul unității de curs___________________ 

Unitatea de curs:_______________________________________________________________ 

Nr. de ore_________Nr. de credite ____________ Data : _______________________2021 

Examinator:_____________________________ Asistent:______________________________ 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

elevului 

Nr. 

carnet. 

de note 

Nota 

(cu cifre    și 

litere) 

Calificativul 

conform scalei 

ECVET 

Semnătura 

examina- 

torului 

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      

26      

Rezultatele examenului: 

Nota 9,01-

10,0 

A 

8,01-

9,00 

B 

7,01-8,00 

 

C 

6,01-

7,00 

D 

5,00-

6,00 

E 

4,01-

4,99 

FX 

1,00-4,00 

 

F 

Nu s-au 

prezentat 

Nu au fost 

admiși 

Numărul          

 

Procentul calității_________________________ 

Director adjunct pentru instruire și educație _____________________Virgilia CELAC 

 



 


