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REGULAMENTUL 
de organizare a învä��mântului profesional tehnic 

în perioada pandemiei COVID-19 

în Centrul de Excelen�� în Educa�ie Artistic� "Stefan Neuga" 



I. DISPOZI�II GENERALE 
1. Regulamentul de organizare a înv�tämântului pro fesional tehnic în perioada în care accesul 

in institutia public� Centrul de Excelen�� în Educa�ie Artistic� $tefan Neaga este restrictionat (in 
continuare - Regulament) stabile_te cadrul normativ _i metodologic de organizare a formårii 

profesionale în perioada în care accesul în institu�ie este restric�ionat urmare a r�spândirii pandemiei 

COVID-19 (în continuare în perioada de referin�ä), în conformitate cu Hot�rârile Comisiei 
nationale extraordinare de s�n�tate public� a Republicii Moldova. 

2. Formarea profesional� în CEEA Stefan Neaga în perioada de referintá, se realizeaz� prin 
metode de comunicare on-line. 

3. In sensul prezentului Regulament sunt utilizate urm�loarele no�iuni: 

Comunicarea on-line ansamblu de acjiumi �i procese mediate prin intermediul 
tchnologilor digitale prin care personalul didactic transmite/recep�ioneazá informaqi de la elevi 
prin mesaje ce pot c�p�ta diverse forme. 

Portofoliu digital colectie de lucr�ri prin care este posibilá evaluarea �i 

prezentareaperformanjei unui elev, pstránd dovezi pertinente ale realiz�rilor sale. Un portofoliu 
digital conjine elemente dhverse: Iexte, sarcini realizate, desene, grafice, secvenfe sonore, imagini, 
fotografi, secven�e video etc. 

Proieetul on-line metod� de înväjare �i evaluare, precum �i stralegie de dezvoliare 

personal�, profesional� institu�ional� prin Care Se 

furnizeazáinforma�ilcomplexedesprecompetentele elevilor si progresele facule de-a lungul unei 
perioade îndelungate de timp. 

4 In organizarea _i desfa_urarea procesului de înv�tämánt educaional on-line se va realiza 

prin mijloacele tehnice _i de program, oferite de tehnologia informa�iilor �i comunicatiilor, se va 
asigura respectarea necondi�ionat� _i în volum deplin a cerin�elor privind protectia datelor cu 
caracter personal, siguran�a în mediile digitale, protec�ia så�n�t��ii în timpul lucrului cu 

echipamentele digitale. 
5. Addministrajia CEEA �tefan Neaga încurajeaz� personalul didactic din cadrul institutiei s� 

identifice metode interactive în vederea asigur�rii unui proces educajional on-line relevant pentru 

elevii de la toate catedrele. 

IL ORGANIZAREA ÎNV PROFESIONAL TEHNIC 
6. Organizarea înv��ämântului profesional tehnic, îin perioada de reterintä, se realizeaz� de 

cätre personalul didactic în acord cu con�inuturile procesului de studii determinat de Cadrul 

National al Calific�rilor pe domeni de fomare profesionalä, Planul de înva�äm�nt �i Curriculum-ul 

pe unit�ji de curs/module. 

7. Pentru perioada de referint�, cât administra�ia CEEA �tefan Neaga, atât _i cadrele didetiee 

vor identifica metode de predare-inväjare-evaluare on-line în vederea asigur�rii continuitajii 

procesului educa�ional. 
8. Ordinea _i periodicitatea orelor preväzute în Planul de inväjämånt pentru unitàjile de 

invajare (discipline) / module sau stagii de practicà pot ti moditicate in tunetie de solu�iile 

identiticate la nivelul institujiei. Numàrul orelor stubilite in Planul de învajamânt nu se va modifica 
Personalul didactie va organiza demersul cduca�ional intr-un volum de munc� (predare-inv ájare 
evaluare) propor�ional cu numärul de ore prevàzut în planul de invafamânt la unitaFile de învätare 
(disciplinele) / modulele sau stagiile de practica. 

9. Orele on-line se desf�_oarà conform orarului elaborat de directorul adjunet, aprobat de c�tre 

directorul institujiei. Orarul preventiv este expediat elevilor eu cel pu�in 3 zile inainte de începutul 

orelor on-line. Orarul stabilit se aproba în termen rezonabil �i este adus la cuno_tin�a elevilor. 



10. In vederea desf�_ur�rii procesului didactic on-line, se vor erea clase cu predare simultan� -

grupe mixte, procesul educa�ional fiind realizat în conformitate cu finalit��ile de studiu preväzute la nitatea de curs (disciplina)/modulul respectiv. 
11. Disciplinele/modulele se vor realiza prin urm�toarele forme de înv�jämânt: curs on-line, webinar, teleconferin��, testare on-line, lucru individual, autoevaluare la calculator etc., desfä_urate în cadrul unui mediu virtual de învä�are. 
12. In organizarea _i realizarea orelor on-line sunt antrenate cadrele didactice titulare la 

discipline/modulele _i administratori ai platformelor educa�ionale. 
13. Titularul modulelor/disciplinelor are rolul de a coordona studierea modulelor/ disciplinelor din planul de înv�j�mânt, de a elabora materialele de studiu _i de a evalua rezultatele academice ale 

elevului. 
14. Instruirea on-line în baza materialelor metodico-didactice, care sunt în mod special adaptate la specificul studiilor la distanj�: ghiduri, cursuri interactive multimedia, cursuri 

electronice, sisteme automatizate de testare, materiale didactice specifice, care pot fi difuzate atât 
prin intermediul purtätorilor electronici de informa�ie, cât _i prin re�ele Intranet �i Internet. 

15. Materialele didactice trebuie s� fie accesibile pe diferite terminale (calculator, tablet�, 
simartphone-uri etc.), dar _i prin utilizarea diverselor aplica�ii accesibile. 

16. Cadrul didactic care a plasat diverse materiale didactico-metodice pe platforma on-line 
poart� personal räspundere de calitatea materialului prezentat, veridicitatea datelor utilizate _i 
respectarea drepturilor de autor cu referire la diverse surse informa�ionale utilizate. 

Sectiunea 1. Organizarea programelor de formare profesional� 
tehnic� postsecundar� 

17. Organizarea procesului de instruire în cadrul programelor de formare profesional� tehnic� 
in CEEA �tefan Neaga se realizeaz� în condi�iile prezentului Regulament în acord cu posibilit��ile 
tehnice _i umane disponibile personalului didactic. 

18. Toate materiale ce urmeaz� a fi plasate on-line vor fi coordonate, dup� caz on-line cu _eful 
catedrei. 

19. Pentru elevii anului trei de studiu, în perioada de referin��, orele la disciplinele de cultur� 

general se vor desf�_ura centralizat în condi�iile stabilite de c�tre minister. CEEA Stefan Neaga va 

asigura informarea elevilor despre modul de organizare _i dest�_urare online. Cadrele didactice 
titulare la discipline respective vor duce eviden�a particip�rii elevilor la ore, precum _i a 

continuturilor prezentate în cadrul orelor on-line _i le vor înregistra în Fi_e de eviden�� (anexei nr. 

1). 

Sectiunea 2. Organizarea stagiilor de practic� în eadrul 

programelor de formare profesional� tehnic� postsecundar 
20. Stagile de practic� vor fi organizate _i ghidate on-line conform orarului stabilit de 

institutie. Produsele elaborate în cadrul stagiilor de practic� vor fi transmise on-line. Profesorul 

coordonator va elabora _i distribui orarul consulta�iilor, coordonat ecu _eful de catedr� _i directorul 

adjunct pentru instruire practic�. 
21. Stagiile de practic� care se vor desf�_oara on - line, conform curricula _i vor ti ghidate de 

câtre profesorul coordonator.

22. Stagile de practic� care se realizeazå in cadrul unita�ilor economice se vor destã_ura la 

distan��. Elevii vor elabora produsele conform curricula _i sarcinilor individuale propuse de 

profesorul coordonator. 



23. In vedere organiz�rii _i desfa�_ur�rii slagiilor de practic� on - line: 
1) conducätorii de practic� transmit în format electronic materialele, instrumentele de înv�jare, 

evaluare, curriculumul stagiului de practic�, agenda formärii profesionale etc. lista poatle fi extins�à 
în conformitate cu domeniul de formare profesional�. 

2) conduc�torii de practic� din cadrul unit��ilor economice organizeaz� consulta�ii cu elevii on- 
line privind modalitatea de efectuare a sarcinilor de lueru corespunz�toare calific�rii profesionale, 
precum _i despre ce presupune documentarea, colectarea materialelor, informa�iei elc., necesare 
pentru elaborarea Raportului de practic�. 

3) conducätorii de practic� din cadrul CEEA Siefan Neaga organizeaz� consulta�ii cu elevii on- 
line privind modalitatea de elaborare a produselor specificate în curriculumul stagiului de practic� 
necesare pentru elaborarea Raportului de practic�. 

24. Prezentarea produselor finale (Agenda form�rii profesionale, Raportul stagiului de 

practic�) de c�tre elevi se va realiza on-line în termenii stabili�i. Evaluarea stagiului de practic� se 
va realiza în baza produselor elaborate de c�tre ace_tia în condi�iile prezentului Regulament. 

III. EVIDEN�A �I MONITORIZAREA 
25. Eviden�a _i monitorizarea formärii profesionale a elevilor în perioada de referin�� se 

realizeaz� în baza unei Fi_e de evident�, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 
26. Personalul didactic asigur� informarea elevilor, _i dup� caz, desf�soar� sesiuni de 

informare (prin intermediul platformelor existente: Cisco WebEx, Google Classroom, Moodle etc) 
privind subiectele lectilor, aprobate conform modelului stabilit, la unitä��ile de curs 

(discipline)/module. 
27. Monitorizarea activit��ii elevilor se realizeaz� de regul� în baza portofoliului digital, care 

poate sã con�in�: studii de caz, exemple de probleme rezolvate, dovezi de realizare a diferitor 

activit��i. Structura portofoliului se elaboreaz� de c�tre cadru didactic _i se coordoneaz� la nivel de 
catedr�/comisie metodic�. 

28. In vederea desf�_urärii procesului educa�ional, pentru perioada de referin��, nu este 

obligatorie prezenta cadrului didactic în institu�ia de înv�j�mânt. 
29. Fi_a de eviden�� se perfecteaz� zilnic de c�tre cadrele didactice titulare _i se transmite on- 

line _efului de catedr�/_efului de sec�ie, dup� care informa�ia este transmis� centralizat directorului 

adjunct. 
30. Administra�ia CEEA �tefam Neaga va informa ministerul, online, în formatul stabilit de 

c�tre Direcjia înv���mânt profesional tehnic. 

IV.EVALUAREA �I NOTAREA 
31. Evaluarea realiz�rii sarcinilor elaborate de c�tre elevi se realizeaz� de c�tre cadrele 

didactice titulare în baza portofoliului digital / proiectului - online. 
32. Cadrul didactic va asigura evaluarea _i aprecierea obiectiv� a sarcinilor realizate de c�tre 

elev. 
33. Elevul este apreciat cu not�, care se înregistreaz� în Fi_a de eviden�� (anexa nr. la 

Regulament). Pentru perioada de referin�� nu se fac însemn�ri în Catalog. Insemn�rile din Fi_a de 
evident� vor fi ulterior transcrise în Catalog. 

34. Modalitatea de transeriere a notelor din Fi_a de evidenj� în catalog se va realiza in 

conformitate cu instruc�iunile aprobate de c�tre minister. 



V. ORGANIZAREA ACTIVIT��II PERSONALULUI 
35. In perioada de referint�, directorul CEEA �iefan Neaga asigur� organizarca activit��ii 

personalului didactic �i nedidactic din institu�ie _i aprob� un orar de munc� la domiciliu, cu 
realizarea sarcinilor de munc� la distan�ä�. 

36. Directorul CEEA �tefan Neaga asigur� informarea _i instruirea personalului institu�iei 
întru asigurarea instruirii calitative _i sigurantei în mediul online. Administra�ia institu�iei stabile_te 
modul de implementare/monitorizare a activit��ilor pentru prevenirea _i minimizarea riscurilor 

asociate utiliz�rii mediului virtual. 

37. Administra�ia institu�iei asigur� informarea/formarea personalului didactic privind 
modalit��ile de desf�_urarea a orelor de studii în mediul on-line. 

38. Personalul didactic realizeaz� sarcinile de munc� distribuite, în conformitate cu orarul de 

munc� aprobat de c�tre institu�ia de înv���mânt profesional tehnic CEEA �tefan Neaga. 
39. In condijile în care personalul didactic nu dispune de mijloacele _i tehnica necesar� pentru 

realizarea sarcinilor, administra�ia institu�iei va pune la dispozi�ia acestuia tehnica necesar� în 

vederea realiz�rii sarcinilor de munc�. 

40. Personalul didactic asigur� accesul elevilor la platformele de învä�are on-line. Pentru 

clevul care nu are posibilitä�i de accesare a con�inuturilor on-line, urmeaz� a fi identificate metode 

alternative de informare _i comunicare. 

41. Dirigintele grupei asigur� rela�ii de colaborare _i respect cu p�rin�ii, cu comitetele de 
pårin�i la nivel de grupe, prin crearea unei rejele de conmunicare, dup� caz online, pentru motivarea 

implic�ri acestora în consolidarea coeziunii între tofi actorii educa�ionali din institujie. 
42. Administra�ia institu�iei de învä��mânt CEEA Stefan Neaga va consolida participarea 

p�rin�ilor sau, dup� caz, tutorilor / reprezentan�ilor legali, la realizarea procesului didactic, 
imbun�t��irea rezultatelor _colare _i asigurarea progresului _colar al elevilor. 

VI. DISPOZI�II SPECIALE 
43. Prezentul Regulament se aplic� în m�sura în care nu contravine actelor normative cu 

referire la înv�j�mântul profesional tehnic, aprobate de Ministerul Educa�iei, Culturii _i Cercet�ri, 

cu exceptia normelor preväzute în prezentul Regulament. 
44. In termen de cinci zile, de la data revenirii la studii, CEEA �tefan Neaga va prezenta 

Ministerului Educa�iei, Culturii _i Cercet�rii spre coordonare un Plan de recuperare a orelor pentru 
perioada de referin�� în conformitate cu prevederile Planului de înv�j�mânt. 
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