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I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Regulamentul de organizare a procesului instructiv-educativ în cadrul Instituţiei Publice 
„Colegiul Agroindustrial din Rîşcani” în perioada pandemiei COVID19 (în continuare-în perioada 
de referinţă), stabileşte cadrul normativ şi metodologic de organizare a formării profesionale în 
instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecundar în perioada de referinţă, în conformitate cu 
Hotărârile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

1.2. Desfăşurarea procesului de instruire în Colegiul Agroindustrial din Rîşcani se va desfăşura 
în conformitate cu prezentul Regulament şi următoarelor acte normative:

-  Regulamentul în perioada pandemiei Covid-19, aprobate prin  ordinul M ECC nr. 350 din 
19.03.2020.

- Ghidul elevului/elevei din învăţământul profesional tehnic în contextul situaţiei 
epidemiologice cu COVID-19

- Ordin nr.843 din 19.08.2020, Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea 
procesului educaţional în învăţământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021.

1.3. Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ se va realiza conform Modelului 7 
„învăţarea mixtă” care prevede:

- Fiecărei grupe i se repartizează o sală de clasă;
- Grupele vor fi divizate în 2 subgrupe: I subgrupă este prezentă fizic la ore, II subgrupă on -

line I săptămână. Săptămâna următoare subgrupele se schimbă;
- După caz, se poate opta şi pentru alte modele, de exemplu: primele 2 săptămâni anul I 

prezenţa 100 % la ore (pentru inserţia elevilor în procesul educaţional), grupele absolvente la 
fel prezenţa periodic 100% la ore (în cazurile când se identifică necesitatea) , cu condiţia 
respectării normelor igienico-sanitare şi numărului de elevi prezenţi concomitent în instituţie;

- Durata lecţiei 60 minute/70 min, 30 minute sau 20 min vor fi destinate pentru explicaţii,
consultanţă pentru elevii ce studiază în ziua respectivă on-line;

- Lecţiile practice se vor desfăşura în laboratoare, atelier cu prezenţa fizică a elevi lor pe 
subgrupe (dacă grupa este împărţită).

1.4. Personalul didactic este încurajat de a identifica metodele interactive ce vor asigura un 
proces educaţional relevant pentru toţi elevii instituţiei

II. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

2.1. Organizarea procesului educaţional, în perioada de referinţă, 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 acord cu posibilităţile tehnice şi umane disponibile personalului didactic.

2.2. Organizarea procesului educaţional în perioada de referinţă va rezulta din posibilităţile 
cadrelor didactice şi ale elevilor fiind adaptate la specificul programului de formare profesională 
prin următoarele metode de predare -învăţare -evaluare: testări (inclusiv şi on-line), discuţii, 
audieri, prezentări, înregistrări video, rezolvări de sarcini, prezentări de referate, eseuri, studii de 
caz, ghiduri, cursuri interactive multimedia, cursuri electronice, sisteme automatizate de testare, 
materiale didactice specifice, care pot fi difuzate atât prin intermediul purtătorilor electronici de 
informaţie, cât şi prin reţeaua Internet etc.

2.3. Ordinea şi periodicitatea orelor prevăzute în Planul de învăţământ pentru unităţile de 
învăţare (discipline) / module sau stagii de practică pot fi modificate în funcţie de soluţiile didactice, 
organizatorice şi tehnice identificate la nivel de catedră.



2.4. Numărul orelor stabilite în Planul de învăţământ nu se va modifica. Personalul didactic va 
organiza demersul educaţional într-un volum de muncă (predare - învăţare - evaluare) proporţional 
cu numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ la unităţile de învăţare (disciplinele) / modulele 
sau stagiile de practică.

2.5. Orele se desfăşoară conform orarului elaborat de directorul adjunct, aprobat de către 
directorul instituţiei.

2.6. Orarul poate fi modificat săptămânal reieşind din necesităţi argumentate.
2.7. Modificările parvenite în orarul de bază este expediat elevilor cu cel puţin cu o zi înainte 

de începutul orelor. Orarul stabilit se aprobă în termen rezonabil şi este adus la cunoştinţa elevilor.
2.8. La elaborarea orarului se va ţine cont şi de posibilitatea creării claselor cu predare 

simultană -  grupe mixte, procesul educaţional fiind realizat în conformitate cu finalităţile de studiu 
prevăzute la unitatea de curs (disciplina)/modulul respectiv.

2.9. Disciplinele/modulele pot fi realizate prin următoarele forme de învăţământ: conferinţe 
video, testări on-line, webinare, discuţii, audieri, prezentări, înregistrări video, teleconferinţă, testare 
on-line, lucru individual, autoevaluare la calculator etc., desfăşurate în cadrul modelului ales de 
instituţie şi a unui mediu virtual de învăţare.

2.10. Responsabili de organizarea procesului educaţional conform modelului aprobat şi 
respectarea orarului sunt cadrele didactice -  titularii disciplinei/ unităţii de curs.

2.11. Titularul modulelor/disciplinelor are rolul de a coordona studierea modulelor/ 
disciplinelor din planul de învăţământ, de a elabora materialele de studiu şi de a evalua rezultatele 
academice ale elevului.

2.12. Materialele didactice trebuie să fie accesibile pe diferite terminale (calculator, tabletă, 
smartphone-uri etc.), să ofere posibilitatea de utilizare a produselor program, accesibile elevilor.

2.13. Materialele ce urmează a fi postate, vor fi coordonate după caz cu şefii de catedre şi cu 
metodişti.

2.14. Cadrul didactic ce a publicat materiale didactico-metodice pe platforma MOODLE a 
Colegiului poartă răspundere personală de calitatea materialului prezentat, veridicitatea datelor 
utilizate şi respectarea drepturilor de autor.

2.15. Documentele necesare pentru desfăşurarea şi realizarea stagiilor de practică, după caz se 
semnează electronic (sau prin e-mail).

2.16. Cadrele didactice titulare la discipline /unităţile de curs vor informa elevii despre 
organizarea centralizată a consultaţiilor şi orelor studiului individual, desfăşurate on-line şi vor duce 
evidenţa participării elevilor la ore, precum şi a conţinuturilor prezentate în cadrul studiului 
individual.

/V A

2.17. Modelul ales „învăţarea mixtă” prevede împărţirea grupei de elevi în două subgrupe. In 
caz că nu este posibilă împărţirea grupei pe subgrupe (numărul de elevi mai mic decât 25) pot fi 2 
variante:

a. Profesorul îşi va planifica lecţiile practice din timp, le va coordona cu şefii de secţie 
didactică, pentru a le desfăşura cu prezenţa 100 % a elevi lor în clasă, dar cu condiţia respectării 
normelor igienico-sanitare şi numărului de elevi prezenţi concomitent în instituţie.

b. Profesorul explică la început de lecţie, lucrarea practică elevilor prezenţi fizic şi celor on- 
line. Cei din clasă realizează sarcina practică, cei on-line rezolvă sarcini individuale. Următoarea 
săptămână cei care au fost on- line vor rezolva sarcinile practice din contul a celor 30 min.

2.18. Evaluările se vor realiza cu prezenţa 100 % la ore. Profesorii şi şefii de secţie didactică 
vor planifica din timp evaluările pentru a ţine cont de numărul de elevi prezenţi concomitent în 
instituţie;
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2.19. Organizarea procesului educaţional în două orare cu diferenţă de 20 minute, începerea 
orelor de la 8.30/8.50, pentru evitarea aglomeraţiei la intrările şi ieşirile instituţiei. Recreaţiile la fel 
for fi cu diferenţă de 20 min, astfel se vor evita aglomeraţiile la blocurile sanitare şi va fi posibilă 
respectarea distanţei sociale;

2.20. Pauza se planifică de 15 minut e între lecţii. După perechea Il-a 30 min pentru 
dezinfectarea sălilor;

2.21. Utilizarea marcajelor pentru orientarea elevilor în sălile de clasă, blocurile sanitare, 
bibliotecă, laboratoare, odăi în cămin, intrări, ieşiri, etc;

III. ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

3.1. Stagiile de practică vor fi organizate şi ghidate conform graficului procesului de 
învăţământ elaborat de şefii de instruire practică şi aprobat de directorul instituţiei şi a orarelor 
individuale ale conducătorilor stagiilor de practică. Produsele elaborate în cadrul stagiilor de 
practică vor fi evaluate atât fizic cât şi on-line.

3.2. Stagiile de practică se desfăşoară conform curricula şi sunt ghidate de către profesorul 
coordonator.

3.3. Stagiile de practică care se realizează în cadrul unităţilor economice se vor desfăşura cu 
prezenţă fizică şi la distanţă (în cazul prelungirii stării de urgenţă). Elevii vor elabora produsele 
conform curricula şi sarcini individuale propuse de profesorul coordonator.

3.4. în vederea organizării şi desfăşurării stagiilor de practică:
a) conducătorii de practică transmit elevilor în format electronic materialele, instrumentele de 

învăţare, evaluare, curriculumul stagiului de practică, agenda formării profesionale etc. lista poate fi 
extinsă în conformitate cu domeniul de formare profesională.

b) conducătorii de practică din cadrul unităţilor economice organizează consultaţii cu elevii 
privind modalitatea de efectuare a sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, 
precum şi despre ce presupune documentarea, colectarea materialelor, informaţiei, elaborarea 
produselor etc., necesare pentru elaborarea Raportului de practică.

c) conducătorii de practică din cadrul instituţiei de învăţământ organizează consultaţii cu elevii 
cu prezenţa fizică şi on-line privind modalitatea de elaborare a produselor specificate în 
curriculumul stagiului de practică necesare pentru elaborarea Raportului de practică.

3.5. Prezentarea produselor finale (Agenda formării profesionale, Raportul stagiului de 
practică) de către elevi se va realiza fizic şi on-line (în cazul prelungirii stării de urgenţă) în termenii 
stabiliţi. Evaluarea stagiului de practică se va realiza în baza produselor elaborate de către aceştia în 
condiţiile prezentului Regulament.

IV. ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUAL ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

4.1. Organizarea învăţământului dual şi cu frecvenţă redusă se realizează, după cum urmează:
a) pentru programele de formare profesională tehnică prin învăţământul dual, instituţiile de 

învăţământ, în parteneriat cu agenţii economici, vor agrea măsuri conform recomandărilor de 
sănătate publică, în vederea asigurării prezenţei elevilor-ucenici la întreprindere în condiţii de 
maximă siguranţă. Aceasta va permite elevilor-ucenici efectuarea instruirii practice în scopul 
dobândirii competenţelor profesionale;

b) măsurile convenite vor fi documentate în cadrul Acordurile de cooperare, cu respectarea 
rigorilor specifice situaţiei epidemiologice COVID-19;
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c) unităţile economice vor asigura elevilor-ucenici condiţii necesare pentru organizarea şi 
desfăşurarea instruirii practice în corespundere cu normativele şi măsurile de sănătate publică;

d) la necesitate, în condiţiile contextului pandemic, se poate organiza instruirea practică cu timp 
redus, de până la 50 % din durata stabilită, pentru a minimaliza timpul aflării elevilor în încăperi 
închise din întreprindere;

e) instruirea la frecvenţă redusă se organizează în regim on-line.

V. EVIDENŢA ŞI MONITORIZAREA

5.1. Evidenţa şi monitorizarea prezenţei la ore a elevilor în perioada de referinţă se realizează 
în baza Registrului de evidenţă, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament se realizează de către 
dirigintele grupei şi nu de către elevi. Personalul didactic asigură informarea elevilor, şi după caz, 
desfăşoară sesiuni de informare privind subiectele lecţiilor, aprobate conform modelului stabilit, la 
unităţile de curs (discipline) / module.

5.2. M onitorizarea activităţii elevilor se realizează de regulă în baza portofoliului digital, care 
poate să conţină: studii de caz, exemple de probleme rezolvate, dovezi de realizare a diferitor 
activităţi. Structura portofoliului se elaborează de către cadru didactic şi se coordonează la nivel de 
catedră.

5.3. Registru de evidenţă se perfectează zilnic de către cadrele dirigintele grupei şi este adus la 
dispoziţie persoanelor responsabile (şef secţie educaţie, şef secţie didactică).

5.4. în cazul când cadrul didactic refuză să desfăşoare procesul de instruire la distanţă în lipsa 
unor motive întemeiate, administraţia poate dispune staţionarea muncii profesorului din vina 
acestuia, fără remunerarea timpului pentru care a fost dispusă staţionarea.

5.5. Administraţia instituţiei informează Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi mediului despre cazurile îmbolnăvirii cu COVID- 
19, online, în formatul stabilit de către Direcţia învăţământ profesional tehnic.

5.6. în cazul depistării a 3 şi mai multe cazuri de îmbolnăviri în rândurile profesorilor, 
instituţia trece în regim on-line de instruire.

5.7. Prezenţa elevilor la activităţile on-line este obligatorie. Cauzele absenţelor vor fi 
clarificate de către diriginţii grupelor şi stipulate în Registru de evidenţă.

VI. EVALUAREA ŞI NOTAREA
6.1. Evaluarea realizării sarcinilor elaborate de către elevi se realizează de către cadrele 

didactice titulare în baza portofoliului (inclusiv digital), prestaţiei elevilor, îndeplinirii sarcinilor. 
Rezultatele obţinute se includ în calculul mediei semestriale.

6.2. Evaluările se vor realiza cu prezenţa 100 % la ore. Profesorii şi şefii de secţie didactică 
vor planifica din timp evaluările pentru a ţine cont de numărul de elevi prezenţi concomitent în 
instituţie.

6.3. Elevul este apreciat cu notă, care se înregistrează Catalogul grupei.
6.4. M odalitatea de transcriere a notelor în catalog se va realiza în conformitate cu 

instrucţiunile aprobate de către minister.

VIL ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULU
7.6. în perioada de referinţă, responsabil de asigurarea organizării activităţii personalului 

didactic şi nedidactic din instituţie este directorul.
7.7. Personalul instituţiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu ordinul emis de director.
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7.8. Directorul instituţiei va asigura informarea şi instruirea personalului instituţiei întru 
asigurarea instruirii calitative şi siguranţei în mediul online. Administraţia instituţiei de învăţământ 
profesional tehnic va stabili modul de implementare / monitorizare a activităţilor pentru prevenirea 
şi minimizarea riscurilor asociate utilizării mediului virtual.

7.9. Administraţia instituţiei de învăţământ profesional tehnic urmează să asigure informarea 
şi după caz -form area personalului didactic privind modalităţile de desfăşurarea a orelor de studii şi 
particularităţile modelului aprobat pentru desfăşurarea procesului de instruire (Modelul 7 „învăţarea 
mixtă”) .

7.10. Personalul didactic realizează sarcinile de muncă distribuite, în conformitate cu orarul 
de muncă aprobat de către instituţia de învăţământ.

7.11. în condiţiile în care personalul didactic nu dispune de mijloacele şi tehnica necesară 
pentru realizarea sarcinilor, administraţia instituţiei va pune la dispoziţia acestuia tehnica necesară 
în vederea realizării sarcinilor de muncă în limita posibilităţilor.

7.12. Personalul didactic asigură accesul elevilor la platformele de învăţare on-line. în 
situaţiile în care elevul nu are posibilităţi de accesare a conţinuturi lor on-line, urmează a fi 
identificate metode alternative de informare şi comunicare.

7.13. Dirigintele grupei va asigura relaţii de colaborare şi respect cu părinţii la nivel de grupe, 
prin crearea unei reţele de comunicare, după caz online, pentru motivarea implicării acestora în 
consolidarea coeziunii între toţi actorii educaţionali din instituţie.

7.14. Administraţia instituţiei de învăţământ va consolida participarea părinţilor sau, după caz, 
tutorilor / reprezentanţilor legali, la realizarea procesului didactic, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 
şi asigurarea progresului şcolar ale elevilor.

7.15. în vederea realizării organizării asistenţei psihologice şi/sau consilierii educaţionale la 
nivelul instituţiei

1) cadrele de conducere (directorul, directorul adjunct, şefii secţiilor):
a) asigură şi organizează asistenţa psihologică în instituţia de învăţământ;
b) identifică forme de acces la asistenţa psihologică (număr de telefon, e-mail etc) cu 

stabilirea orarului activităţilor;
c) informează elevii, părinţii, cadrele didactice despre posibilitatea şi modul de a beneficia de 

asistenţă psihologică şi/sau consiliere educaţională;
d) stabilesc, împreună cu diriginţii, modalitatea de monitorizare a stării de bine a elevilor;
e) determină nevoile specifice ale cadrelor didactice şi sesizează cazurile în care angajaţii trec 

prin criză emoţională, solicitând suport;
f) asigură accesul la suporturile metodice, materiale informative, filmuleţe, tutoriale elaborate 

sub egida ministerului educaţiei, privind aspectele psihoemoţionale pentru elevi, părinţi, cadre 
didactice în contextual situaţiilor de criză.

2) dirigintele va:
a) monitoriza zilnic starea de bine a elevilor din grupă;
b) oferi consiliere educaţională elevilor privind organizarea activităţii şcolare în perioada de 

referinţă;
c) menţine o colaborare eficientă cu familia elevului şi va purta un dialog deschis şi sincer 

privind modul de viaţă sănătos al copilului, managementul resurselor, comunicării şi relaţiilor 
interpersonale.
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VIII. ASPECTE SPECIFICE
8.1. Pentru organizarea şi realizarea orelor individuale de specialitate, în scopul încadrării în 

termenele pentru introducerea datelor în SAPD pentru candidaţii la BAC 2021, după caz, prioritar 
se va pune accentul pe realizarea orelor conform Planului de învăţământ pentru elevii anului trei.

8.2. Pe parcursul procesului de învăţământ şi în dependenţă de evoluţia situaţiei 
epidemiologice în ţară nu este exclus ca să fie utilizate şi alte modele, dacă se vor dovedi a fi mai 
eficiente din punct de vedere al calităţii educaţiei şi protecţiei elevilor, cadrelor didactice şi 
angajaţilor instituţiei.

8.3. Repartizarea elevilor în cămin se efectuează a câte 2 în odaie (maximum 3, unde permite 
suprafaţa). Se repartizează astfel, ca să se realizeze maxim posibil rotaţia: unul on-line, unul prezent 
fizic la ore.

8.4. Prezentul Regulament se aplică în măsura în care nu contravine actelor normative cu 
referire la învăţământul profesional tehnic, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi 
Ministerului Agriculturii, Industriei Regionale şi Mediului, cu excepţia normelor prevăzute în 
prezentul Regulament.
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REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
Anexa nr. 1

Nr
d/o

Num e.
P re n u m e

Z iua Prezen t /
absen t

M otivul  absen tă r i i In fo rm a re a  d ir ig in te lu i  
(scr is /p r in  telefon)

O bserva ţi i

1. L
M
M R
J
V

2. L
M
M R
J
V

3. L
M
M R
J
V

4. L
M
M R
J
V

5. L
M
M R
J
V

6. L
M
M R
J
V

7. L
M
MR
J
V

8. L
M
MR
J
V

9. L
M
M R
J
V

10. L
M
M R
J
V

11. L
M

M R
J
V

12. L
M
M R
J
V
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N r
d/o

Nume.
P re n u m e

Z iua P rezen t /
absen t

M otivul  absen tă r i i I n f o r m a r e a  d ir ig in te lu i  
( scr is /p r in  telefon)

Observa ţi i

13. L
M
MR
J
V

14. L
M
M R
J
V

15. L
M
M R
J
V

16. L
M
M R
J
V

17. L
M
M R
J
V

18. L
M
M R
J
V

19. L
M
MR
J
V

20. L
M
M R
J
V

21. L
M
M R
J
V

22. L
M
M R
J
V

23. L
M
MR
J
V

24. L
M
MR
J
V

25. L
M
M R
J
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