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Scoala	Gimnaziala	Nr.1
Com.Dumbrava	Rosie	,Jud.Neamț

PROCEDURĂ	OPERAŢIONALĂ
Ediţia: I
Revizia: 0

Desfășurarea	activităților	didactice	prin	intermediul
tehnologiei	și	al	internetului,	precum	și	pentru	prelucrarea

datelor	cu	caracter	personal
Cod:	PO-CEAC-125

Exemplar	nr.: 1

Procedură	Operaţională	privind
Desfășurarea	activităților	didactice	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	precum	și

pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal
COD:	PO-CEAC-125

Ediţia:	I,	Revizia:	0,	Data:	14.09.2020,

1.	Lista	responsabililor	cu	elaborarea,	verificarea	şi	aprobarea	ediţiei

Nr.
Crt

Elemente
privind

responsabilii/
operațiunea

Numele	și	prenumele Funcția Data Semnătura

1. Elaborat Mancaș	Ana	Loredana Responsabil	CEAC 14.09.2020
1. Avizat Țuvichi	Dumitru	Marius Presedinte	Comisie	Monitorizare 14.09.2020
1. Aprobat Țuvichi	Dumitru	Marius Director 14.09.2020

2.	Situaţia	ediţiilor	şi	a	reviziilor	în	cadrul	ediţiilor	procedurii

Nr.
Crt

Ediția	sau,
după	caz,
revizia	în

cadrul	ediției
Componenta	revizuită Modalitatea	reviziei

Data	de	la
care	se
aplică

prevederile
ediției	sau
reviziei
ediției

2.1 Ediția	I X X 14.09.2020

3.	 Lista	 cuprinzând	 persoanele	 la	 care	 se	 difuzează	 ediţia	 sau,	 după	 caz,	 revizia	 din	 cadrul	 ediţiei
procedurii

Scopul
difuzării

Exemplar
nr. Departament Funcția Numele	și	prenumele Data

primirii Semnătura

3.1 Informare 1 14.09.2020

3.2 Evidență 2 Comisie
Monitorizare

Presedinte	Comisie
Monitorizare Țuvichi	Dumitru	Marius 14.09.2020

3.3 Aplicare,
Arhivare 3 CEAC Responsabil	CEAC Mancaș	Ana	Loredana 14.09.2020
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4.	Scopul	procedurii

4.1	Stabilește	modul	de	realizare	a	activității,	compartimentele	și	persoanele	implicate
 	Scopul	prezentei	proceduri	este	de	a	elabora	o	metodologie	unitară	privind	desfășurarea	activităților	didactice
prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	precum	și	pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal.
 	De	asemenea,	prin	prezenta	procedură	se	urmăreşte	stabilirea	unui	mod	unitar	de	 lucru	pentru	 îndeplinirea
sarcinilor	 aferente	 fişei	 postului	 pentru	 toţi	 salariații	 instituției	 implicaţi	 direct	 sau	 indirect	 în	 activitatea
procedurată.

4.2	Dă	asigurări	cu	privire	la	existența	documentației	adecvate	derulării	activității
 	Stabilirea	responsabilităţilor	privind	întocmirea,	avizarea	şi	aprobarea	documentelor	aferente	acestei	activităţi.

4.3	Asigură	continuitatea	activității,	inclusiv	în	condiții	de	fluctuație	a	personalului
 	Prin	procedură	se	urmărește	asigurarea	unui	circuit	corect,	eficient,	operativ	și	legal	al	documentelor.

4.4	 Sprijină	 auditul	 și/sau	 alte	 organisme	 abilitate	 în	 acțiuni	 de	 auditare	 și/sau	 control,	 iar	 pe
manager,	în	luarea	deciziei
-	Nu	este	cazul

4.5	Alte	scopuri
-	Nu	este	cazul

5.	Domeniul	de	aplicare

5.1	Precizarea	(definirea)	activității	la	care	se	referă	procedura	operațională:
 	 Prezenta	 procedură	 se	 referă	 la	 desfășurarea	 activităților	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al
internetului,	precum	și	pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal.
 	Conducerea	unității	de	 învățământ,	cadrele	didactice	și	personalul	didactic	auxiliar	 sunt	 responsabili	pentru
organizarea	 și	 desfășurarea,	 în	 condiții	 de	 calitate,	 a	 activităților	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al
internetului.

5.2	Delimitarea	explicită	a	activității	procedurate	 în	cadrul	portofoliului	de	activități	desfășurate	de
entitatea	publică:
 	Activitatea	este	relevantă	ca	importanță,	fiind	procedurată	distinct	în	cadrul	instituției.

5.3	Listarea	principalelor	activități	de	care	depinde	și/sau	care	depind	de	activitatea	procedurată:
 	 De	 activitatea	 procedurată	 depind	 toate	 celelalte	 activități	 din	 cadrul	 instituției,	 datorită	 rolului	 pe	 care
această	activitate	îl	are	în	cadrul	derulării	corecte	și	la	timp	a	tuturor	proceselor.

5.4	 Listarea	 compartimentelor	 furnizoare	 de	 date	 și/sau	 beneficiare	 de	 rezultate	 ale	 activității
procedurate:

5.4.1	Compartimente	furnizare	de	date
Toate	structurile

5.4.2	Compartimente	furnizoare	de	rezultate:
Toate	structurile

5.4.3	Compartimente	implicate	în	procesul	activităţii:
CEAC



Pagina	3	/	13

6.	Documente	de	referință

6.1.	Reglementări	internaționale:
-	Regulamentul	 (UE)	2016/679	al	Parlamentului	European	și	al	Consiliului	din	27	aprilie	2016	privind	protecția
persoanelor	 fizice	 în	 ceea	 ce	 privește	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 și	 privind	 libera	 circulație	 a
acestor	date	și	de	abrogare	a	Directivei	95/46/CE	(Regulamentul	general	privind	protecția	datelor)

6.2.	Legislație	primară:
-	 Ordinul	 nr.	 5545/2020	 pentru	 aprobarea	Metodologiei-cadru	 privind	 desfășurarea	 activităților	 didactice	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	precum	și	pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal,	publicat	în
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	837	din	11	septembrie	2020
-	 Legea	 nr.	 190	 din	 18	 iulie	 2018	 privind	 măsuri	 de	 punere	 în	 aplicare	 a	 Regulamentului	 (UE)	 2016/679	 al
Parlamentului	 European	 şi	 al	 Consiliului	 din	 27	 aprilie	 2016	 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),	cu	modificările	și	completările	ulterioare	-
Hotărârea	nr.	370/2020	privind	aprobarea	Programului	național	"Școala	de	acasă"	și	pentru	alocarea	unei	sume
din	 Fondul	 de	 rezervă	 bugetară	 la	 dispoziția	 Guvernului,	 prevăzut	 în	 bugetul	 de	 stat	 pe	 anul	 2020,	 pentru
Ministerul	Educației	și	Cercetării,	publicată	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	377	din	11	mai	2020
-	Legea	nr.	55/2020	privind	unele	măsuri	pentru	prevenirea	și	combaterea	efectelor	pandemiei	de	COVID-19,	cu
modificările	și	completarile	ulterioare
-	Legea	educației	naționale	nr.	1/2011,	cu	modificările	și	completările	ulterioare
-	 Ordonanța	 de	 urgență	 nr.	 141/2020	 privind	 instituirea	 unor	măsuri	 pentru	 buna	 funcționare	 a	 sistemului	 de
învățământ	și	pentru	modificarea	și	completarea	Legii	educației	naționale	nr.	1/201,	Publicat	în	Monitorul	Oficial,
Partea	I	nr.	767	din	21	august	2020
-	 Ordinul	 nr.	 5487/1494/2020	 pentru	 aprobarea	 măsurilor	 de	 organizare	 a	 activității	 în	 cadrul
unităților/instituțiilor	de	 învățământ	 în	condiții	de	siguranță	epidemiologică	pentru	prevenirea	 îmbolnăvirilor	cu
virusul	SARS-CoV-2,	Publicat	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	804	din	01	septembrie	2020

6.3.	Legislație	secundară:
-	Ordinul	nr.	600/2018	privind	aprobarea	Codului	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice,	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	387	din	07/05/2018
-	 Instrucţinea	 nr.	 1/2018	 din	 16	 mai	 2018	 privind	 aplicarea	 unitară	 la	 nivelul	 unităţilor	 de	 învăţământ
preuniversitar	a	Standardului	9	-	Proceduri	prevăzut	în	Codul	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice,
aprobat	prin	Ordinul	secretarului	general	al	Guvernului	nr.	600/2018

6.4.	Alte	documente,	inclusiv	reglementări	interne	ale	entității	publice:
-	Programul	de	dezvoltare	a	SCIM	
-	Regulamentul	de	funcționare	a	CEAC	
-	Regulamentul	de	funcționare	a	Comisiei	de	Monitorizare	
-	Regulamentul	de	organizare	şi	funcționare	al	instituției	
-	Regulamentul	Intern	al	Instituției	
-	Decizii	ale	Conducătorului	Instituției	
-	Ordine	şi	metodologii	emise	de	M.E.C.
-	Alte	acte	normative
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7.	Definiții	și	abrevieri

7.1.	Definiții	ale	termenilor:
Nr.
Crt. Termenul Definiția	și	/	sau,	dacă	este	cazul,	actul	care	definește	termenul

1. Procedură	documentată
 	Modul	specific	de	realizare	a	unei	activități	sau	a	unui	proces,	editat	pe	suport	de
hârtie	sau	în	format	electronic;	procedurile	documentate	pot	fi	proceduri	de	sistem
şi	proceduri	operaţionale

2. Procedură	operaţională	(procedură
de	lucru)

 	Procedură	 care	descrie	un	proces	 sau	o	 activitate	 care	 se	desfăşoară	 la	nivelul
unuia	 sau	mai	multor	 compartimente	 dintr-o	 entitate,	 fără	 aplicabilitate	 la	 nivelul
întregii	entități	publice

3. Document
 	Act	prin	care	se	adeverește,	se	constată	sau	se	preconizează	un	fapt,	se	conferă
un	drept,	se	recunoaște	o	obligație	respectiv	text	scris	sau	tipărit	inscripție	sau	altă
mărturie	servind	la	cunoașterea	unui	fapt	real	actual	sau	din	trecut

4. Aprobare  	Confirmarea	scrisă,	semnătura	şi	datarea	acesteia,	a	autorităţii	desemnate	de	a	fi
de	acord	cu	aplicarea	respectivului	document	în	organizaţie.

5. Verificare
 	Confirmare	prin	examinare	şi	 furnizare	de	dovezi	obiective	de	către	autoritatea
desemnată	(verificator),	a	faptului	că	sunt	satisfăcute	cerinţele	specificate,	 inclusiv
cerinţele	Comisiei	de	Monitorizare.

6. Ediție	procedură
 	Forma	actuală	a	procedurii;	Ediția	unei	proceduri	se	modifică	atunci	când	deja	au
fost	 realizate	 3	 revizii	 ale	 respectivei	 proceduri	 sau	 atunci	 când	 modificările	 din
structura	procedurii	depășesc	50%	din	conținutul	reviziei	anterioare;

7. Revizie	procedură
 	Acţiunea	de	modificare	respectiv	adăugare	sau	eliminare	a	unor	informații,	date,
componente	ale	unei	ediții	a	unei	proceduri,	modificări	ce	implică	de	regulă	sub	50%
din	conținutul	procedurii;

8. Entitate	publică

 	 Autoritate	 publică,	 instituţie	 publică,	 companie/societate	 naţională,	 regie
autonomă,	 societate	 la	 care	 statul	 sau	 o	 unitate	 administrativ-teritorială	 este
acţionar	majoritar,	 cu	personalitate	 juridică,	 care	utilizează	 /administrează	 fonduri
publice	şi/sau	patrimoniu	public

9. Departament  	Direcţie	Generală,	Direcţie,	Serviciu,	Birou,	Compartiment

10. Gestionarea	documentelor

 	 Procesul	 de	 administrare	 a	 documentelor	 unei	 entităţi	 publice,	 pentru	 a	 servi
intereselor	 acesteia,	 pe	 parcursul	 întregii	 lor	 durate	 de	 viaţă,	 de	 la	 început,	 prin
procesul	 de	 creare,	 revizuire,	 organizare,	 stocare,	 utilizare,	 partajare,	 identificare,
arhivare	şi	până	la	distrugerea	lor;

11. Conducătorul	departamentului(compartimentului)  	Director	general,	director,	şef	serviciu,	şef	birou,	şef	compartiment;

12. Părinte  	Părintele,	tutorele	legal	instituit	sau	susținătorul	legal	al	elevului	minor

13.
Participant	la	activitățile
desfășurate	prin	intermediul
tehnologiei	și	al	internetului

 	 Cadrul	 didactic,	 preșcolarul,	 elevul,	 părintele	 sau	 un	 membru	 al	 familiei	 în
grija/supravegherea	căruia	este	încredințat	elevul	minor

14. Unități	de	învățământ  	Unitățile	de	învățământ	de	nivel	preșcolar,	gimnazial,	liceal,	profesional,	palatele
copiilor,	cluburile	elevilor,	cluburile	sportive	școlare

15.
Activitatea	didactică	prin
intermediul	tehnologiei	și	al
internetului

 	Este	o	formă	de	organizare	a	procesului	didactic	ce	implică	înlocuirea	orelor	de
predare-învățare-evaluare,	 care	 presupun	prezența	 fizică	 a	 preșcolarilor/elevilor	 în
sala	de	curs,	cu	activități	de	studiu	individual	și	activități	didactice	în	sistem	online.
Activitatea	 este	 organizată	 de	 către	 cadrele	 didactice,	 acestea	 asigurând
continuitatea	procesului	didactic	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului

16. Mediul	educațional	virtual

 	 Ansamblu	 de	 mijloace	 educaționale	 digitale	 și	 de	 comunicare	 care	 asigură
desfășurarea	 procesului	 educațional	 prin	 activități	 specifice	 organizate	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	precum:
 	 -	 platforme	 digitale	 educaționale	 sau	 destinate	 creării	 și	 partajării	 resurselor
educaționale	deschise	(RED);
 	 -	 aplicații	 destinate	 comunicării	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului
specifice	dispozitivelor:	desktop,	laptop,	tabletă,	telefon,	cu	ajutorul	cărora	se	poate
comunica	în	sistem	de	videoconferință;
 	-	resurse	informaționale	digitale	-	se	referă	la	resurse	educaționale	deschise	de	tip
lecție,	 test,	 tutorial	 etc.	 disponibile	 pe	 platforme	 digitale	 educaționale,	 precum	 și
alte	 resurse	 de	 tip	 text,	 imagine,	 modele	 etc.	 ce	 pot	 fi	 folosite	 în	 procesul
educațional.

17.
Formele	de	comunicare	prin
intermediul	tehnologiei	și	al
internetului

 	 -	 sincronă	 -	 desfășurată	 într-un	 mediu	 virtual	 de	 învățare,	 cu	 participarea
simultană	 a	 preșcolarilor/elevilor,	 a	 cadrelor	 didactice,	 eventual	 și	 a
părinților/reprezentanților	legali;
 	 -	 asincronă	 -	 desfășurată	 într-un	 mediu	 virtual	 de	 învățare,	 în	 cadrul	 căreia
preșcolarii/elevii	și	cadrele	didactice	nu	sunt	conectați	simultan;
 	-	mixtă	-	desfășurată	atât	sincron,	cât	și	asincron.
 	 Înseamnă	 orice	 operaţiune	 sau	 set	 de	 operaţiuni	 efectuate	 asupra	 datelor	 cu
caracter	 personal	 sau	 asupra	 seturilor	 de	 date	 cu	 caracter	 personal,	 cu	 sau	 fără
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18. Prelucrare utilizarea	de	mijloace	automatizate,	cum	ar	fi	colectarea,	înregistrarea,	organizarea,
structurarea,	 stocarea,	 adaptarea	 sau	 modificarea,	 extragerea,	 consultarea,
utilizarea,	 divulgarea	 prin	 transmitere,	 diseminarea	 sau	 punerea	 la	 dispoziţie	 în
orice	alt	mod,	alinierea	sau	combinarea,	restricţionarea,	ştergerea	sau	distrugerea.

19. Operator

 	 Înseamnă	 persoana	 fizică	 sau	 juridică,	 autoritatea	 publică,	 agenţia	 sau	 alt
organism	care,	 singur	sau	 împreună	cu	altele,	 stabileşte	scopurile	 şi	mijloacele	de
prelucrare	 a	 datelor	 cu	 caracter	 personal;	 atunci	 când	 scopurile	 şi	 mijloacele
prelucrării	 sunt	 stabilite	 prin	 dreptul	 Uniunii	 sau	 dreptul	 intern,	 operatorul	 sau
criteriile	 specifice	 pentru	 desemnarea	 acestuia	 pot	 fi	 prevăzute	 în	 dreptul	Uniunii
sau	în	dreptul	intern.

20. Destinatar

 	 Înseamnă	 persoana	 fizică	 sau	 juridică,	 autoritatea	 publică,	 agenţia	 sau	 alt
organism	 căreia	 (căruia)	 îi	 sunt	 divulgate	 datele	 cu	 caracter	 personal,	 indiferent
dacă	este	sau	nu	o	parte	terţă.	Cu	toate	acestea,	autorităţile	publice	cărora	li	se	pot
comunica	date	cu	caracter	personal	în	cadrul	unei	anumite	anchete	în	conformitate
cu	dreptul	Uniunii	sau	cu	dreptul	intern	nu	sunt	considerate	destinatari;	prelucrarea
acestor	date	de	către	autorităţile	publice	respective	respectă	normele	aplicabile	 în
materie	de	protecţie	a	datelor,	în	conformitate	cu	scopurile	prelucrării

21. Date	cu	caracter	personal

 	Înseamnă	orice	informaţii	privind	o	persoană	fizică	identificată	sau	identificabilă
("persoana	 vizată");	 o	 persoană	 fizică	 identificabilă	 este	 o	 persoană	 care	 poate	 fi
identificată,	direct	sau	indirect,	în	special	prin	referire	la	un	element	de	identificare,
cum	 ar	 fi	 un	 nume,	 un	 număr	 de	 identificare,	 date	 de	 localizare,	 un	 identificator
online,	 sau	 la	unul	 sau	mai	multe	elemente	specifice,	proprii	 identităţii	 sale	 fizice,
fiziologice,	genetice,	psihice,	economice,	culturale	sau	sociale.

22. Încălcarea	securităţii	datelor	cucaracter	personal

 	Înseamnă	 o	 încălcare	 a	 securităţii	 care	 duce,	 în	 mod	 accidental	 sau	 ilegal,	 la
distrugerea,	 pierderea,	 modificarea,	 sau	 divulgarea	 neautorizată	 a	 datelor	 cu
caracter	personal	 transmise,	stocate	sau	prelucrate	 într-un	alt	mod,	sau	 la	accesul
neautorizat	la	acestea.

7.2.	Abrevieri	ale	termenilor:
Nr.
Crt. Abrevierea Termenul	abreviat

1. P.O. Procedura	operationala
2. Ed Ediție
3. Rev. Rev. 	Revizie
4. SCIM Sistem	de	Control	Intern/Managerial
5. E Elaborare
6. V Verificare
7. A Aprobare
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8.	Descrierea	procedurii

8.1.	Generalități:
Principiile	 specifice	 care	 guvernează	 procesul	 didactic	 prin	 activități-suport	 pentru	 învățarea	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului,	sunt:
 	a)	principiul	echității	-	în	baza	căruia	accesul	la	învățare	se	realizează	fără	discriminare;
 	b)	principiul	calității	 -	 în	baza	căruia	activitățile	de	 învățământ	se	 raportează	 la	 standarde	de	 referință	și	 la
bune	practici	naționale	și	internaționale;
 	 c)	 principiul	 descentralizării	 -	 în	 baza	 căruia	 deciziile	 principale	 se	 iau	 de	 către	 actorii	 implicați	 direct	 în
proces;
 	d)	principiul	asigurării	egalității	de	șanse;
 	e)	principiul	centrării	educației	pe	beneficiarii	acesteia;
 	f)	principiul	participării	și	responsabilității	părinților.

 	Măsurile	de	securitate,	ca	părți	integrate	ale	platformelor	digitale	educaționale	utilizate	în	mediul	educațional
virtual,	și	de	protecție	a	sănătății	elevilor/preșcolarilor	în	perioada	utilizării	echipamentelor	digitale	se	stabilesc
pentru	desfășurarea	activităților	educaționale.
 	Prelucrarea,	de	către	unitatea	de	învățământ,	a	datelor	cu	caracter	personal	ale	participanților	la	activitățile
desfășurate	prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului	 se	 realizează	 în	 vederea	 îndeplinirii	 obligației	 legale
care	 revine	 unității	 de	 învățământ	 de	 asigurare	 a	 dreptului	 la	 învățătură,	 prin	 garantarea	 accesului	 și	 a
desfășurării	efective	a	procesului	educațional	în	cazul	în	care	procesul	educațional	nu	se	poate	derula	față	în	față,
conform	prevederilor	legale	în	vigoare.

Categorii	de	date	cu	caracter	personal	care	trebuie	prelucrate	cu	respectarea	principiilor	legate	de	prelucrarea
datelor	cu	caracter	personal	prevăzute	în	Regulamentul	(UE)	2016/679	sunt:
 	 a)	 numele	 și	 prenumele	 preșcolarilor/elevilor,	 numele	 și	 prenumele	 cadrelor	 didactice	 care	 utilizează
aplicația/platforma	educațională	informatică;
 	b)	imaginea,	vocea	participanților,	după	caz;
 	 c)	 mesajele,	 videoclipurile,	 fișierele	 expediate	 sau	 orice	 alte	 materiale	 care	 conțin	 date	 prelucrate	 prin
utilizarea	aplicației/platformei	educaționale	informatice;
 	d)	rezultatele	evaluării;
 	e)	datele	de	conectare	la	aplicația/platforma	educațională	utilizată	pentru	participare	la	cursurile	online:	nume
de	utilizator	și	parolă	de	acces.

 	Ca	măsură	de	protecție	a	datelor	cu	caracter	personal,	prelucrate	cu	ocazia	utilizării	aplicațiilor/platformelor
educaționale	informatice,	se	interzice	înregistrarea	activităților	desfășurate	online.

Unitatea	de	învățământ,	în	calitate	de	operator	de	date	cu	caracter	personal,	are	obligația	de	a	institui	o	serie	de
măsuri	tehnice	și	organizatorice	privind	protejarea	și	păstrarea	datelor	cu	caracter	personal	care	să	vizeze:
 	a)	securitatea	în	mediul	online;
 	b)	asigurarea	confidențialității	datelor;
 	c)	preîntâmpinarea	riscului	pierderii	de	date;
 	d)	împiedicarea	modificării	datelor	cu	caracter	personal;
 	e)	interzicerea	accesului	neautorizat	la	datele	cu	caracter	personal.

 	Conducerea	unității	de	 învățământ	 ia	măsuri	 cu	privire	 la	 furnizarea	 informațiilor	 în	cazul	 în	care	datele	cu
caracter	personal	sunt	colectate	de	la	persoana	vizată:	identitatea	și	datele	de	contact	ale	unității	de	învățământ
și,	după	caz,	ale	reprezentantului	acesteia,	scopurile	în	care	sunt	prelucrate	datele	cu	caracter	personal,	precum
și	 temeiul	 juridic	 al	 prelucrării,	 destinatarii	 sau	 categoriile	 de	 destinatari	 ai	 datelor	 cu	 caracter	 personal,
perioada	pentru	care	vor	fi	stocate	datele	cu	caracter	personal,	drepturile	persoanelor	vizate.
 	Prin	măsurile	dispuse,	unitatea	de	învățământ	trebuie	să	facă	dovada	păstrării	în	condiții	de	siguranță	a	datelor
cu	caracter	personal.

Participanții	la	activitățile	de	învățare	desfășurate	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului	au	următoarele
obligații:
 	a)	răspund	pentru	toate	mesajele,	videoclipurile,	fișierele	expediate	sau	pentru	orice	alte	materiale	prelucrate
prin	utilizarea	aplicației/platformei	educaționale	informatice;
 	b)	de	a	utiliza	aplicația/platforma	educațională	informatică	doar	în	conformitate	cu	prevederile	legale;
 	c)	de	a	nu	înregistra,	disemina,	folosi	informații,	care	conțin	date	cu	caracter	personal,	în	alt	mod	care	excede
scopului	prelucrării	acestor	date.

 	Datele	cu	caracter	personal	sunt	prelucrate	exclusiv	în	scopul	derulării	activității	didactice.
 	Orice	prelucrare	a	datelor	cu	caracter	personal	efectuată	de	către	unitatea	de	 învățământ	 în	afara	 scopului
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vizat,	constituie	o	încălcare	a	prevederilor	legale.
Orice	prelucrare	a	datelor	cu	caracter	personal	efectuată	de	către	unitatea	de	învățământ	în	afara	scopului	vizat,
constituie	o	încălcare	a	prevederilor	legale.

8.2.	Documente	utilizate:

8.2.1.	Lista	și	proveniența	documentelor:
-	Documentele	utilizate	 în	elaborarea	prezentei	proceduri	sunt	cele	enumerate	 la	pct.6.precum	și	anexele,	dacă
este	cazul

8.2.2.	Conținutul	și	rolul	documentelor:
-	Documentele	utilizate	în	elaborarea	prezentei	proceduri	au	rolul	de	a	reglementa	modalitatea	de	implementare
a	activității	procedurate.
-	Accesul,	pentru	fiecare	Compartiment,	la	legislaţia	aplicabilă,	se	face	prin	programul	informatic	la	care	au	acces
salariaţii	entității.

8.2.3.	Circuitul	documentelor:
-	Pentru	asigurarea	condiţiilor	necesare	cunoaşterii	 și	aplicării	de	către	salariaţii	entității	a	prevederilor	 legale
care	reglementează	activitatea	procedurată,	elaboratorul	va	difuza	procedura	conform	pct.3.

8.3.	Resurse	necesare:

8.3.1.	Resurse	materiale:
-	Computer
-	Imprimantă
-	Copiator
-	Consumabile	(cerneală/toner)
-	Hârtie	xerox
-	Dosare

8.3.2.	Resurse	umane:
-	Conducătorul	unității
-	Responsabilul	CEAC	și	membrii	comisiei	CEAC
-	 Profesorii	 diriginți/Profesorii	 pentru	 învățământ	 primar/Învățătoarele/Profesorii	 pentru	 învățământul
preșcolar/Educatoarele
-	Cadrele	didactice

8.3.3.	Resurse	financiare:
-	Conform	Bugetului	aprobat	al	Instituției

8.4.	Modul	de	lucru:
8.4.1.	Planificarea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:

 	 Operațiunile	 și	 acțiunile	 privind	 activitatea	 procedurată	 se	 vor	 derula	 de	 către	 toate	 compartimentele
implicate,	conform	instrucțiunilor	din	prezenta	procedură.

8.4.2.	Derularea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:
Etape	de	implementare	a	activităților	didactice	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului	la	nivelul	unităților
de	învățământ
În	vederea	organizării	și	desfășurării	activităților	didactice	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	unitatea
de	învățământ	va	parcurge	următoarele	etape:
 	a)	evaluarea	capacității	de	a	desfășura	activitatea	didactică	prin	 intermediul	tehnologiei	și	al	 internetului,	 în
vederea	stabilirii	necesarului	de	resurse	informaționale	și	de	resurse	umane	formate;
 	b)	identificarea	de	soluții,	în	colaborare	cu	alte	autorități	și	instituții	publice,	organizații	nonguvernamentale,
parteneri	economici,	pentru	asigurarea	resurselor	desfășurării	activității	în	unitățile	de	învățământ;
 	 c)	 asigurarea	 de	 resurse	 pentru	 familiarizarea	 cadrelor	 didactice	 cu	 aplicații,	 platforme	 și	 alte	 resurse
educaționale,	respectiv	oferte	de	seminare	online,	cursuri	online,	tutoriale	video;
 	d)	colectarea	datelor	statistice	cu	privire	la	accesul	preșcolarilor/elevilor	la	mijloacele	tehnologiei,	servicii	de
internet,	 telefonie,	 radio	 și	 TV,	 platforme	 și	 resurse	 disponibile,	 în	 vederea	 proiectării	 activității-suport	 pentru
învățarea	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	e)	implementarea	soluțiilor	identificate,	în	unități	de	învățământ;
 	f)	valorificarea	rezultatelor	obținute	prin	monitorizare	și	feedback,	pentru	îmbunătățirea	activităților	didactice
prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului.

Ministerul	Educației	și	Cercetării	(MEC)	are	următoarele	atribuții:
 	a)	coordonează	și	monitorizează,	prin	inspectoratele	școlare,	organizarea	și	desfășurarea	activităților	didactice
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prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului,	în	învățământul	preuniversitar	de	stat;
 	b)	întreprinde	măsuri,	în	colaborare	cu	Ministerul	Afacerilor	Interne,	Ministerul	Transporturilor,	Infrastructurii
și	 Comunicațiilor,	Ministerul	 Lucrărilor	 Publice,	 Dezvoltării	 și	 Administrației,	 administrația	 publică	 locală,	 alte
autorități	 ale	 administrației	 publice	 centrale	 sau	 locale,	 pentru	 facilitarea	 accesului	 preșcolarilor/elevilor	 la
tehnologie	și	internet;
 	c)	pune	la	dispoziția	cadrelor	didactice	și	elevilor/preșcolarilor,	în	colaborare	cu	autorități	și	instituții	publice,
organizații	nonguvernamentale,	operatori	economici,	resurse	educaționale	deschise	prin	intermediul	tehnologiei
și	al	internetului,	aplicații	digitale,	emisiuni	TV	și	radio	și	alte	resurse	care	pot	facilita	activitatea	didactică;
 	 d)	 elaborează,	 dezvoltă	 și	 diseminează,	 prin	 Centrul	 Național	 de	 Politici	 și	 Evaluare	 în	 Educație	 (CNPEE),
modele	de	 teste	și	bareme	de	evaluare	necesare	pregătirii	 individuale	pentru	susținerea	examenelor	naționale,
precum	și	resurse	educaționale	deschise	care	pot	 fi	utilizate	de	către	cadrele	didactice	 în	activitatea	pe	care	o
desfășoară.

Inspectoratele	școlare	județene/al	municipiului	București	(ISJ/ISMB)	au/are	următoarele	atribuții:
 	 a)	 coordonează,	 prin	 inspectorii	 școlari	 generali/generali	 adjuncți,	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului,	realizată	la	nivelul	unităților	de	învățământ	din	județ/municipiul	București;
 	b)	evaluează	capacitatea	unităților	de	învățământ	din	subordine	de	a	desfășura	activitatea-suport	de	învățare
prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului,	 în	 vederea	 stabilirii	 necesarului	 de	 resurse	 informaționale	 și	 de
resurse	umane	formate;
 	 c)	 identifică	 soluții,	 în	 colaborare	 cu	 alte	 autorități	 și	 instituții	 publice,	 organizații	 nonguvernamentale,
parteneri	 economici,	 pentru	 asigurarea	 premiselor	 desfășurării	 activității	 în	 unitățile	 de	 învățământ	 din
subordine;
 	d)	acordă	sprijin,	prin	inspectorii	școlari,	cadrelor	didactice	în:
 	-	proiectarea	activităților	de	învățare	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	-	elaborarea	unor	exemple	de	fișe	de	lucru	în	vederea	consolidării	învățării	preșcolarilor/elevilor;
 	 -	 stabilirea	 sarcinilor	 de	 lucru,	 a	 proiectelor/portofoliilor	 care	 sprijină	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului;
 	-	prezentarea	de	resurse	educaționale	care	pot	fi	utilizate	în	activitatea	didactică	prin	intermediul	tehnologiei
și	al	internetului;
 	 e)	 asigură,	 prin	 informaticieni/personal	 de	 specialitate,	 asistență	 tehnică	 unităților	 de	 învățământ	 inclusiv
pentru	activarea	licențelor	privind	utilizarea	platformelor;
 	f)	asigură,	prin	CCD,	sprijin/consiliere,	prin	programe	de	formare/sesiuni	de	 instruire	etc.,	pentru	personalul
didactic.

Conducerea	unității	de	învățământ	are	următoarele	atribuții:
 	a)	informează	preșcolarii/elevii	și	părinții	acestora	asupra	modalității	de	organizare	a	activității	didactice	prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului	în	această	perioadă,	inclusiv	cu	privire	la	drepturile	și	obligațiile	pe	care
le	au;
 	 b)	 evaluează	 capacitatea	 unității	 de	 învățământ	 de	 a	 desfășura	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului	și	stabilește	necesarul	de	resurse	informaționale	și	de	resurse	umane;
 	 c)	 stabilește	 măsuri	 pentru	 buna	 desfășurare	 a	 activității	 didactice	 de	 către	 toate	 cadrele	 didactice	 și
preșcolarii/elevii	din	unitatea	de	învățământ;
 	d)	 întreprinde	demersuri	 către	 autoritățile	 locale	pentru	asigurarea	dispozitivelor	 și	 a	 conexiunii	 la	 internet
pentru	preșcolarii/elevii	care	nu	dispun	de	mijloacele	necesare	pentru	desfășurarea	activităților	prin	intermediul
tehnologiei	și	al	internetului;
 	e)	gestionează	baza	materială	cuprinzând	dispozitive	electronice	cu	conexiune	la	internet;
 	 f)	 repartizează,	 prin	 încheierea	 unui	 contract	 de	 comodat/prin	 proces-verbal	 de	 predare-primire,	 dispozitive
conectate	la	internet	preșcolarilor/elevilor	care	nu	dispun	de	aceste	mijloace;
 	g)	stabilește	 împreună	cu	cadrele	didactice	și	profesorii	diriginți	platformele	gratuite,	aplicațiile	și	resursele
educaționale	deschise	care	se	recomandă	a	fi	utilizate	în	activitate;
 	h)	 sprijină	 cadrele	didactice	 și	 preșcolarii/elevii	 să	 își	 creeze	 conturi	 de	 e-mail	 și	 de	 acces	 la	 platformele	 și
aplicațiile	electronice	utilizate	la	nivelul	unității	de	învățământ;
 	 i)	 identifică	 și	 aplică	 modalități	 de	 susținere	 a	 activității	 pentru	 posibile	 cazuri	 speciale,	 inclusiv	 pentru
preșcolarii/elevii	cu	cerințe	educaționale	speciale	(CES);
 	 j)	 monitorizează	 modul	 în	 care	 se	 desfășoară	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al
internetului.

Profesorii	 diriginți/Profesorii	 pentru	 învățământ	 primar/Învățătoarele/Profesorii	 pentru	 învățământul
preșcolar/Educatoarele	au	următoarele	atribuții:
 	 a)	 informează	 elevii	 și	 părinții	 acestora	 despre	 modalitatea	 de	 organizare	 a	 activității	 didactice	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului	în	această	perioadă,	inclusiv	cu	privire	la	drepturile	și	obligațiile	pe	care
le	au;
 	b)	coordonează	activitatea	clasei	și	colaborează	cu	celelalte	cadre	didactice	în	vederea	asigurării	continuității
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participării	preșcolari/elevilor	la	activitatea	de	învățare	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	c)	participă	la	stabilirea	platformelor,	a	aplicațiilor	și	a	resurselor	educaționale	deschise	care	se	recomandă	a	fi
utilizate	în	activitatea	desfășurată;
 	d)	transmit	preșcolarilor/elevilor	de	la	grupa/clasa	pe	care	o	coordonează	programul	stabilit	la	nivelul	unității
de	 învățământ,	precum	și	alte	 informații	 relevante	pentru	 facilitarea	 învățării	prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	al
internetului;
 	e)	oferă	consiliere	preșcolarilor/elevilor	grupei/clasei	pentru	participarea	acestora	la	activitățile	didactice	prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	f)	mențin	comunicarea	cu	părinții	preșcolarilor/elevilor;
 	g)	 intervin	 în	 soluționarea	unor	 situații	 specifice	 cu	privire	 la	 desfășurarea	 activității	 didactice	 în	 care	 sunt
implicați	preșcolarii/elevii	grupei/clasei.

Cadrele	didactice	au	următoarele	atribuții:
 	 a)	 proiectează	 și	 realizează	 activitățile	 didactice	 din	 perspectiva	 principiilor	 curriculare	 și	 a	 celor	 privind
învățarea	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	 b)	 elaborează,	 adaptează,	 selectează	 resurse	 educaționale	 deschise,	 sesiuni	 de	 învățare	 pe	 platforme
educaționale,	aplicații,	precum	și	alte	categorii	de	resurse	care	pot	fi	utilizate;
 	c)	proiectează	activitățile-suport	pentru	învățarea	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	 d)	 elaborează	 instrumente	 de	 evaluare	 aplicabile	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului,	 pentru
înregistrarea	progresului	preșcolarilor/elevilor;
 	e)	stabilesc	 împreună	cu	celelalte	cadre	didactice	un	program	optim	pentru	predare-învățare-evaluare	astfel
încât	să	se	respecte	curba	de	efort	a	elevilor	și	să	se	evite	supraîncărcarea	acestora	cu	sarcini	de	lucru.

Elevii	au	următoarele	responsabilități:
 	a)	participă	la	activitățile	stabilite	de	cadrele	didactice	și	de	către	conducerea	unității	de	învățământ,	conform
programului	 comunicat,	 precum	 și	 informațiilor	 transmise	 de	 către	 profesorii	 diriginți/profesorii	 pentru
învățământ	primar/învățătoare/profesorii	pentru	învățământul	preșcolar/educatoare;
 	b)	rezolvă	și	transmit	sarcinile	de	lucru	în	termenele	și	condițiile	stabilite	de	către	cadrele	didactice,	în	vederea
valorificării	activității	desfășurate	prin	intermediul	tehnologiei	și	internetului;
 	c)	au	o	conduită	adecvată	statutului	de	elev,	dezvoltând	comportamente	și	atitudini	prin	care	să	se	asigure	un
climat	propice	mediului	de	învățare;
 	 d)	 nu	 comunică	 altor	 persoane	 datele	 de	 conectare	 la	 platforma	 destinată	 învățământului	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului;
 	e)	nu	înregistrează	activitatea	desfășurată	în	mediul	online;
 	 f)	au	obligația	de	a	participa	 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)	au	un	comportament	care	să	genereze	respect	reciproc,	un	mediu	propice	desfășurării	orelor	de	curs.

Părinții	au	următoarele	atribuții:
 	 a)	 asigură	 participarea	 copiilor	 la	 activitățile	 didactice	 organizate	 de	 către	 unitatea	 de	 învățământ	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	 internetului,	urmărind	crearea	unui	mediu	fizic	sigur,	prietenos	și	protectiv	pentru
copil	în	timpul	desfășurării	activității,	promovarea	unui	comportament	pozitiv,	aprecierea	progresului	înregistrat
de	preșcolar/elev,	încurajarea,	 	motivarea	și	responsabilizarea	acestuia	cu	privire	la	propria	formare;
 	b)	mențin	comunicarea	cu	profesorul	diriginte/învățătorul	și	celelalte	cadre	didactice;
 	 c)	 sprijină	 preșcolarul/elevul,	 dacă	 este	 cazul,	 în	 primirea	 și	 transmiterea	 sarcinilor	 de	 lucru,	 în	 termenele
stabilite;
 	 d)	 transmit	 profesorului	 diriginte/profesorului	 pentru	 învățământ	 primar/învățătoarei/profesorului	 pentru
învățământul	 preșcolar/educatoarei	 feedbackul	 referitor	 la	 organizarea	 și	 desfășurarea	 activității	 de	 predare-
învățare-evaluare	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului.

 	 În	 proiectarea	 și	 organizarea	 activității	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului	 se	 respectă
prevederile	planurilor-cadru	și	ale	programelor	școlare	în	vigoare.

În	 proiectarea	 și	 organizarea	 activității	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului	 se	 vor	 avea	 în
vedere:
 	a)	selectarea	informațiilor/a	experiențelor	anterioare	ale	elevilor	și	valorificarea	acestora;
 	b)	realizarea/selectarea/adaptarea	materialelor/resurselor	specifice	pentru	facilitarea	procesului	educațional;
 	c)	crearea	unei	comunități	de	învățare;
 	 d)	 aplicarea	 sarcinilor	 de	 lucru,	 astfel	 încât	 să	 se	 asigure	 pentru	 toți	 preșcolarii/elevii	 dobândirea
competențelor	specifice	particularităților	de	vârstă;
 	e)	încurajarea	contribuțiilor	individuale,	a	reflecției	etc.

 	 Activitățile	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului	 vor	 urmări	 dezvoltarea	 competențelor
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elevilor,	 fixarea	 și	 consolidarea	 cunoștințelor,	 educația	 remedială,	 pregătirea	 elevilor	 pentru	 susținerea
evaluărilor	și	examenelor	naționale.
 	Materialele	 didactice	 utilizate	 în	 format	 digital	 pot	 fi	 din	 categoria:	 manuale	 școlare,	 auxiliare	 curriculare
aprobate/avizate	 de	 către	 MEC,	 ghiduri,	 broșuri,	 platforme	 online,	 dar	 și	 diverse	 aplicații,	 platforme,	 resurse
recomandate	de	către	MEC,	de	către	ISJ/ISMB	sau	de	către	conducerea	unității	de	învățământ.
 	Materialele	didactice	trebuie	să	fie	accesibile	pentru	toți	preșcolarii/elevii	din	formațiunea	de	studiu.
 	Cadrele	didactice	pot	elabora	și	utiliza	orice	alte	materiale	educaționale,	în	conformitate	cu	programa	școlară
în	vigoare.
 	În	activitatea	didactică	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	 internetului	se	pot	folosi,	adapta	și	redistribui	 liber,
ținând	 cont	 de	 drepturile	 de	 autor,	 resurse	 educaționale	 deschise	 (RED)	 -	materiale	 pentru	 învățare,	 predare,
cercetare	 sau	 alte	 scopuri	 educaționale,	 cum	ar	 fi:	 cursuri,	 proiecte	de	 lecții,	 prezentări,	 cărți,	manuale,	 teme
pentru	acasă,	chestionare,	activități	în	clasă	sau	în	laborator,	jocuri,	simulări,	teste,	resurse	audio	sau	video	etc.,
puse	la	dispoziție	în	format	digital	sau	fizic	și	la	care	există	acces	liber.
 	 Materialele	 utilizate	 de	 către	 cadrele	 didactice	 în	 procesul	 de	 predare-învățare-evaluare	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului	și	încărcate	pe	platforme	dedicate	constituie	material	didactic.
 	 În	 organizarea	 și	 desfășurarea	 activității	 didactice	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului,	 cadrul
didactic	verifică	sistematic	realizarea	sarcinilor	de	 lucru	de	către	preșcolari/elevi	și	 îi	 încurajează	prin	oferirea
feedbackului	 constructiv/pozitiv	 cu	 accent	 permanent	 pe	 proces,	 soluții	 și	 pe	 rezultat,	 nu	 pe	 consecințe.	 În
procesul	evaluării	sarcinilor	de	lucru	se	recomandă	utilizarea	unor	tehnici	de	colaborare	în	perechi	sau	în	grupuri
mici,	încurajarea	elevilor	să	aplice	autoevaluarea	și	evaluarea	reciprocă.
 	Se	recomandă	ca	feedbackul	privind	activitatea	desfășurată	de	elevi	să	fie	în	raport	cu	progresul	și	potențialul
fiecăruia.
 	În	elaborarea	sarcinilor	de	lucru	trebuie	să	se	urmărească	respectarea	particularităților	de	vârstă	ale	elevilor
în	ceea	ce	privește	resursa	de	timp,	nivelul	de	înțelegere	al	acestora	și	gradul	de	dificultate	a	itemilor.	Sarcinile
de	lucru	trebuie	să	fie	creative,	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,	 inclusiv	 a
timpului	destinat	somnului,	alimentației	etc.
 	Desfășurarea	activității	didactice	în	comunități	dezavantajate	în	care	cadrele	didactice	și	elevii	au	acces	limitat
la	tehnologie
 	În	comunitățile	dezavantajate	în	care	cadrele	didactice	și	elevii	au	acces	limitat	 la	tehnologie,	 inspectoratele
școlare	 și	 conducerea	unităților	de	 învățământ,	 cu	 sprijinul	 autorităților	 locale	 și	 al	 altor	parteneri,	 iau	măsuri
pentru	asigurarea	activității	de	suport	pentru	 învățarea	prin	mijloace	alternative,	altele	decât	 tehnologie	și/sau
internet.
 	Se	 recomandă	proiectarea	de	 sarcini	 de	 lucru	 individualizate,	 în	 corespondență	 cu	 cerințele	 curriculare	 ale
disciplinelor	din	planul	de	învățământ	și	adaptate	nevoilor	fiecărui	elev.	Sarcinile	de	lucru	trebuie	să	fie	stabilite
doar	în	baza	conținuturilor	care	au	fost	predate	în	clasă	și	să	fie	centrate	pe	analiză	și	aplicare.
 	Transmiterea	sarcinilor	de	lucru	către	elevi	trebuie	să	se	realizeze	respectând	condițiile	impuse;	după	caz,	pot
fi	utilizate	transmisiunile	radio	și	TV	locale,	precum	și	serviciile	comunitare	puse	la	dispoziția	cetățenilor	de	către
autoritatea	locală,	pentru	distribuirea	materialelor.
 	 În	 situația	 în	 care	 majoritatea	 preșcolarilor/elevilor	 au	 acces	 limitat	 la	 mijloacele	 tehnologiei	 și/sau
internetului,	 activitatea	 cadrelor	 didactice	 care	 predau	 la	 clasele	 respective	 se	 va	 centra	 pe	 activități	 de
dezvoltare	de	resurse	educaționale	specifice	recuperării	accelerate	la	întoarcerea	în	unitățile	de	învățământ.
 	 În	 situația	 în	 care	 cadrele	didactice	au	acces	 limitat	 la	mijloacele	 tehnologiei	 și/sau	 internetului,	 activitatea
acestora	 se	 va	 desfășura	 utilizându-se	 alte	 resurse	 educaționale,	 stabilite	 în	 acord	 cu	 directorul	 unității	 de
învățământ.

 	Evaluarea	elevilor
 	 În	 cadrul	 activităților	 de	 predare-învățare-evaluare	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului,	 progresul
educațional	al	elevilor	poate	fi	evaluat	de	cadrele	didactice,	prin	acordarea	de	note/calificative,	în	conformitate	cu
legislația	în	vigoare,	utilizând	instrumente	specifice	de	evaluare.

8.4.3.	Valorificarea	rezultatelor	activității:
 	Rezultatele	activității	vor	fi	valorificate	de	toate	departamentele	din	Instituție.

9.	Responsabilități
Conducătorul	instituției	
 	-	aprobă	procedura
 	-	informează	preșcolarii/elevii	și	părinții	acestora	asupra	modalității	de	organizare	a	activității	didactice	prin
intermediul	tehnologiei	și	al	 internetului	 în	această	perioadă,	 inclusiv	cu	privire	 la	drepturile	și	obligațiile	pe
care	le	au;
 	 -	 evaluează	 capacitatea	 unității	 de	 învățământ	 de	 a	 desfășura	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul
tehnologiei	și	al	internetului	și	stabilește	necesarul	de	resurse	informaționale	și	de	resurse	umane;
 	 -	 stabilește	 măsuri	 pentru	 buna	 desfășurare	 a	 activității	 didactice	 de	 către	 toate	 cadrele	 didactice	 și
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preșcolarii/elevii	din	unitatea	de	învățământ;
 	-	 întreprinde	demersuri	către	autoritățile	 locale	pentru	asigurarea	dispozitivelor	și	a	conexiunii	 la	 internet
pentru	 preșcolarii/elevii	 care	 nu	 dispun	 de	 mijloacele	 necesare	 pentru	 desfășurarea	 activităților	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	-	gestionează	baza	materială	cuprinzând	dispozitive	electronice	cu	conexiune	la	internet;
 	-	repartizează,	prin	încheierea	unui	contract	de	comodat/prin	proces-verbal	de	predare-primire,	dispozitive
conectate	la	internet	preșcolarilor/elevilor	care	nu	dispun	de	aceste	mijloace;
 	-	stabilește	împreună	cu	cadrele	didactice	și	profesorii	diriginți	platformele	gratuite,	aplicațiile	și	resursele
educaționale	deschise	care	se	recomandă	a	fi	utilizate	în	activitate;
 	 -	 sprijină	cadrele	didactice	și	preșcolarii/elevii	 să	 își	creeze	conturi	de	e-mail	 și	de	acces	 la	platformele	și
aplicațiile	electronice	utilizate	la	nivelul	unității	de	învățământ;
 	 -	 identifică	 și	 aplică	 modalități	 de	 susținere	 a	 activității	 pentru	 posibile	 cazuri	 speciale,	 inclusiv	 pentru
preșcolarii/elevii	cu	cerințe	educaționale	speciale	(CES);
 	 -	 monitorizează	 modul	 în	 care	 se	 desfășoară	 activitatea	 didactică	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al
internetului.

Coordonatorul	(responsabilul/președintele)	CEAC
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	prezentei	proceduri
 	-	Monitorizează	activitatea	CEAC

Profesorii	 diriginți/Profesorii	 pentru	 învățământ	 primar/Învățătoarele/Profesorii	 pentru	 învățământul
preșcolar/Educatoarele
 	 -	 informează	 elevii	 și	 părinții	 acestora	 despre	 modalitatea	 de	 organizare	 a	 activității	 didactice	 prin
intermediul	tehnologiei	și	al	 internetului	 în	această	perioadă,	 inclusiv	cu	privire	 la	drepturile	și	obligațiile	pe
care	le	au;
 	-	coordonează	activitatea	clasei	și	colaborează	cu	celelalte	cadre	didactice	în	vederea	asigurării	continuității
participării	preșcolari/elevilor	la	activitatea	de	învățare	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	-	participă	la	stabilirea	platformelor,	a	aplicațiilor	și	a	resurselor	educaționale	deschise	care	se	recomandă	a
fi	utilizate	în	activitatea	desfășurată;
 	-	transmit	preșcolarilor/elevilor	de	la	grupa/clasa	pe	care	o	coordonează	programul	stabilit	la	nivelul	unității
de	învățământ,	precum	și	alte	informații	relevante	pentru	facilitarea	învățării	prin	intermediul	tehnologiei	și	al
internetului;
 	-	oferă	consiliere	preșcolarilor/elevilor	grupei/clasei	pentru	participarea	acestora	la	activitățile	didactice	prin
intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	-	mențin	comunicarea	cu	părinții	preșcolarilor/elevilor;
 	 -	 intervin	 în	soluționarea	unor	situații	 specifice	cu	privire	 la	desfășurarea	activității	didactice	 în	care	sunt
implicați	preșcolarii/elevii	grupei/clasei.

Cadrele	didactice
 	 -	 proiectează	 și	 realizează	 activitățile	 didactice	 din	 perspectiva	 principiilor	 curriculare	 și	 a	 celor	 privind
învățarea	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	 -	 elaborează,	 adaptează,	 selectează	 resurse	 educaționale	 deschise,	 sesiuni	 de	 învățare	 pe	 platforme
educaționale,	aplicații,	precum	și	alte	categorii	de	resurse	care	pot	fi	utilizate;
 	-	proiectează	activitățile-suport	pentru	învățarea	prin	intermediul	tehnologiei	și	al	internetului;
 	 -	 elaborează	 instrumente	 de	 evaluare	 aplicabile	 prin	 intermediul	 tehnologiei	 și	 al	 internetului,	 pentru
înregistrarea	progresului	preșcolarilor/elevilor;
 	-	stabilesc	împreună	cu	celelalte	cadre	didactice	un	program	optim	pentru	predare-învățare-evaluare	astfel
încât	să	se	respecte	curba	de	efort	a	elevilor	și	să	se	evite	supraîncărcarea	acestora	cu	sarcini	de	lucru.
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10.	Formular	de	evidenţă	a	modificărilor

Nr.
Crt Ediţia Data

ediţiei Revizia Data
reviziei

Nr.
pag. Descrierea	modificării

Semnătura
conducătorului
departamentului

11.	Formular	de	analiză	a	procedurii

Nr.
Crt Compartiment

Nume	şi	prenume
conducător

compartiment
Aviz Data Observaţii Semnătura

12.	Lista	de	difuzare	a	procedurii
Nr.
ex. Compartiment Nume	și	prenume Data

primirii
Data

retragerii
Data	intrării	în

vigoare Semnătura

1 14.09.2020 14.09.2020 14.09.2020
2 Comisie	Monitorizare Țuvichi	Dumitru	Marius 14.09.2020 14.09.2020 14.09.2020
3 CEAC Mancaș	Ana	Loredana 14.09.2020 14.09.2020 14.09.2020

13.	Anexe
-	 Toate	 documentele	 şi	 dovezile	 pe	 baza	 cărora	 se	 realizează	 activitatea	 procedurată	 se	 află	 în	 dosarele
Comisiei	SCIM	şi	în	documentele	echipei	manageriale.	
-	Analiza	şi	revizuirea	procedurii	se	face	anual,	sau	ori	de	câte	ori	apar	modificări	ale	reglementărilor	legale
cu	caracter	general	şi	intern	pe	baza	cărora	se	desfăşoară	activitatea	care	face	obiectul	acestei	proceduri.

Nr.
Crt Denumirea	anexei Elaborator Aproba Numar	de

exemplare Arhivare
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