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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în regim 

on-line în Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca (în continuare – CMES) în perioada în care 

accesul în instituție este restricționat ca urmare a răspândirii pandemiei virusului COVID-19. 

2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesul didactic în regim on-line este 

elaborat în temeiul: 

a) Regulamentului-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în 

care accesul în instituții este restricționat, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 

350 din 19 martie 2020; 

b) Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare ainstituțiilor de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10 iunie 2015, modificat prin OMECC 232 din 

13.03.2019 MO101 – 107/22.03.2019; 

c) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

d) Cadrului de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat 

prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1128 din 26 noiembrie 2015;  

e) Planului-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei nr. 1205 din 16 decembrie 2015; 

f) Regulamentului de activitate internă, aprobat în cadrul Consiliului profesoral proces-

verbal nr.15 din 18 martie 2019; 

g) Regulamentului intern în vederea organizării procesului educațional, în contextul situației 

epidemiologice de COVID – 19, aprobat în cadrul Consiliului profesoral proces-verbal 

nr.14 din 21 august 2020; 

h) Metodologiei de organizare, desfășurare și monitorizare a susținerii sesiunii on-line, 

aprobată în cadrul Consiliului de administrație proces-verbal nr.29 din 02 apriliei 2021. 

3. Organizarea și desfășurarea procesului didactic în regim 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.

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
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II. ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC  

ÎN REGIM ON-LINE 

 

4. Organizarea învățământului profesional tehnic, în perioada de referință, se realizează de către 

conducerea instituției și personalul didactic în acord cu conținuturile procesului de studii 

determinat de Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională, Planul de 

învățământ şi Curriculum-ul pe unități de curs/module. 

5. Pentru perioada de referință, cadrul didactic, la discreția sa, va identifica metode de predare-

învățare-evaluare on-line în vederea asigurării continuității procesului educațional. 

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

webinar, testare on-line, lucru individual, autoevaluare la calculator etc., desfășurate în cadrul 

unui mediu virtual de învățare.  

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

discipline/module.  

8. Titularul de curs 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.  

9. Instruirea on-line se va 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.  

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

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

elevilor.  

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

răspundere personală de calitatea materialului prezentat și veridicitatea datelor utilizate. 

 

III. ATRIBUŢII ALE PARTICIPANŢILOR LA PROCES 

14. Cadrul didactic/titularul de curs:  

a. proiectează conţinutul disciplinei;  

b. elaborează şi actualizează materialele didactice în formatul specific învățămânului 

în regim on-line, preponderent suportul de curs, culegeri tematice, materiale 

multimedia etc.; 



4 
 

c. elaborează sarcini de lucru creative, care să nu conducă la pierderea interesului 

elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului 

destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare; 

d. susţine activităţi didactice şi de consultanţă, ghidare în conformitate cu Curriculum-

ul disciplinei; 

e. ţine evidenţa prezenţei elevilor în cadrul orelor de curs; 

f. desfăşoară evaluări curente, pentru studiul individual şi finale; 

g. susține și ghidează elevii în utilizarea tehnologiilor și instrumentelor digitale, 

folosite în procesul didactic în regim on-line. 

 

15. Elevul are următoarele drepturi:  

a) să deţină acces la platforma educaţională (loghin, parolă);  

b) să obţină consultaţii şi ghidare pe parcursul desfăşurării instruirii. 

16. Elevul trebuie să respecte următoarele obligaţii:  

a) să participe la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea CMES, 

conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii 

diriginți; 

b) să rezolve și să transmită sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către 

cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul 

tehnologiei și internetului; 

c) să manifeste o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini 

prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare; 

d) să nu comunice altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului 

prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

e) să nu înregistreze activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679; 

f) este obligat să participe la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în 

catalog, cu excepția situațiilor justificate; 

g) în cadrul lecțiilor, elevul, la solicitarea profesorului, trebuie să conecteze camera video, în 

special atunci când este evaluat; 

h) să manifeste un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice 

desfășurării orelor de curs, respectând cultura comunicării online.
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IV. DISPOZIȚII FINALE 

16. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în regim on-line 

în CMES revine conducerii instituției de comun cu cadrele didactice și elevii. 

17. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în regim on-line în 

CMES intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de administrație. 

 


