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COLEGIUL TEHNIC 
"LAȚCU VODĂ" 

SIRET 

Procedură operaţională pentru 

Monitorizarea desfășurării 

activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal pentru anul școlar 

2020-2021 

Ediţia 1 

Nr. de exemplare: 5 

 Revizia: 

 Nr.exemplare: 

 

Cod. PODM/POCIS 

090/ 19.11.2020 

Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei: 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

operaţiunea 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 

Mustață Antonio 

Rotaru Anghelescu 

Lăcrămioara 

Duduman Andreea 

Băncescu Cristina 

Teleagă Silviu  

Mateiciuc Dorin 

 

Daneliuc Silvia 

Puiu Doina 

Diaconescu Oana 

Crainiciuc Sorin 

Platec Cezar Nicolae 

Director adjunct 

Profesor biologie 

 

Profesor Limba și literatura română 

Profesor limba engleză 

Profesor discipline tehnice 

Profesor educație fizică și sport 

 

Profesor fizică 
 

Profesor matematică 

Profesor socio-umane   

Director  19.11.2020 

Informatician 

1..2. Verificat Platec Cezar Nicolae 

 

Director 20.11.2020 

1..3. Aprobat de 

administraţie al 
Colegiului Tehnic  

"Lațcu Vodă" Siret  

Consiliul Consiliul de administraţie al 

Colegiului Tehnic Lațcu Vodă" 

Siret 

20.11.2020 
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  Profesori 

  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică prevederea 

ediţiei sau reviziei ediţiei 

2.1. Ediţia 1    An școlar 2020-2021  
 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

număr 
  Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
 

 1.  2. 3.  4. 5.  6.  7.  
 3.1.  Informare  1 CA Preşedinte 

CA 

Platec Cezar 

Nicolae 

 20.11.2020  

     

     

      

   

Componenta 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Componenta 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia: 

3.2 
colaborare, 

compatibili 

zare activităţi 

Informare, 1 
Management 

Domeniul 

Curriculum  

Domeniul 
adjunct 

 

Director Mustață 

Antonio  

 

 

20.11.2020 

  

3.3 Aplicare 1 

Management 

Domeniul 
Curriculum 

Domeniul 

 

 

 

Profesorii 

  

 I 
 

  

 20.11.2020 

 

3.4 Înregistrare, 1 Secretariat Secretar Bordianu 20.11.2020 

evidenţă Cristiana 

COMPONENTA 4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

4.1. Procedura operațională prezintă modul de monitorizare a activităților didactice susținute prin 

intermediul tehnologiei și al internetului în unitățile de învățământ din județ la nivelul unităților școlare, și a 

modului de monitorizare a activităților didactice și manageriale susținute prin intermediul tehnologiei și al 

internetului în unitățile de învățământ din județ, la nivelul inspectoratului școlar, prin inspecția școlară (inspecții 

tematice și de specialitate, conform Regulamentului de inspecție), în perioada suspendării cursurilor, în contextul 
pandemiei SARS CoV-2. 

4.2. Procedura este elaborată In scopul cunoașterii de către inspectorii școlari, directorii/directorii adjuncți, 

a modalităților de desfășurare a activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, a modului de 

valorificare a dotărilor materiale și a resurselor educaționale din școli, pentru a sprijini conexiunea cu toți  
copiii/elevii din județ și pentru a asigura demersuri didactice eficiente, în perioada suspendării cursurilor. 

4.3. Procedura stabileşte cadrul legal de referință și reperele în organizarea și desfășurarea inspecțiilor școlare 
tematice și de specialitate, în perioada suspendării cursurilor, în condițiile desfășurării activităților didactice prin 
intermediul tehnologiei și al internetului, ca urmare a suspendării cursurilor în contextul pandemiei SARS CoV-2; 

4.4. Procedura vine în sprijinul managerilor unităților școlare în procesul monitorizării activităților didactice 
desfășurate în mediul virtual, de către toate cadrele didactice din subordine, de la toate nivelele de învățământ. 

COMPONENTA 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

5.1. Prezenta procedură este elaborată la nivelul Colegiul Tehnic Lațcu Vodă și se aplică în unitatea 
noastră pe toată perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2020-2021. 

5.2. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate cadrele didactice ale unității noastre. 
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Compartiment Funcţia Semnătura 



 

COMPONENTA 6. DOCUMENTE CU ROL REGLATOR: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/06.10.2011 - Regulamentul de inspectie a unitătilor de învățământ preuniversitar; 

 OMECTS nr. 5547/06.10.2011 - Anexa 1 la Regulamentul de inspectie a unitătilor de învățământ 
preuniversitar - Metodologia de aplicare a prevederilor privind inspectia școlară generală a unitătilor de  

învătământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter  

personal; 
 ORDIN nr. 4.135/21.04.2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea și/sau întărirea 

capacitătii sistemului de învățământ preuniversitar prin învătare on-line; 

 Ordinul M.E.C nr. 5.972 din 8.11.2020 pentru suspendarea activitătilor care presupun prezența fizică  

aaprezențapreșcolarilor și a preșcolarilor și elevilor în unitătile de învățământ 
preuniversitar;  OMEC nr. 5447/2020 - Regulamentul de organizare și functionare a unitătilor de învățământ preuniversitar; 

Ordinul comun al M.E.C. și M.S. nr. 5487/1494/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

Ghidurile MEC privind organizarea și desfășurarea activitătilor în unitătile de învățământ pentru anul școlar 
2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19; 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învățământ, institutiile publice și toate structurile aflate în 

subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei și Cercetării;  
OUG nr 141/2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna functionare a sistemului de învățământ și 

pentru modificarea și completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; 

Ordinul M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea,  

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

Adresa MEC nr. 35921/DGIP/4.10.2020, privind organizarea și desfășurarea activitătii de inspectie școlară, 
în anul școlar 2020-2021; 

Curriculum pentru educatie timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694 din 02.08.2019, publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 686 bis din 20.08.2019; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 - educatie timpurie – 

nivel preșcolar; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 – învătământ primar; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 – învătământ 

gimnazial; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 – învătământ liceal; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 – învătământ 

vocational; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019 -2020 – învătământ 
profesional și tehnic; 

MEC - Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul școlar 2019-2020 – învătământ special 

și integrat; 

MEC Scrisoarea metodică Nr. 35707 din 07.10.2020, „Un an școlar altfel ... Repere și refletii” – învătământ 

preșcolar; 

MEC Ghid informativ In contextul COVID-19; 

Planul Managerial al Inspectoratului Școlar Judetean Suceava pentru anul școlar 2020-2021; 

Graficul unic de monitorizare, Indrumare și control al Inspectoratului Școlar Judetean Suceava, an școlar 
2020-2021 

Regulamentul intern al  Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret 

Adrese/note/precizări/notificări/recomandări M.E.C.; 

3 



  

  

  

  

 

Nr. 

crt. 
  

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 

lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 

aspectul procesual. 

 Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi 

difuzată. 

  Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a 

uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

 Competențe  Anumite cunoștințe, priceperi, deprinderi, atitudini de care dispun elevii la un 

moment dat prin educație formală și non formală școlare 

   

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

Documente interne /decizii ale Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret. 

 Componenta 7. Definiţii şi abrevieri 

7.1. Definiţii ale termenilor 

5. Competențe Competenţe privitoare la subiectul şi conţinutul învăţării; competenţe referitoare la 

managementul grupului educat; competenţe cu privire la şcoală şi la sistemul 

educativ; valorile, atributele şi abilităţile implicate de profesia didactică; 

competenţele de comunicare și abilitatea de a înţelege, de a exprima şi de a 

interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, 

vorbire, citire şi scriere) într-o gamă variată de contexte educațională, în acord cu 
nevoile de învățare ale elevilor. 

didactice 

  Observarea sistematică și orientată (de un scop/obiective) a unui aspect/mai multor 

aspecte din activitatea cadrelor didactice/ a școlii 

 
Monitorizare 

activități 
didactice online 

Activitate de supraveghere a modului în care se desfășoară activitățile de predare-

învățare-evaluare, prin intermediul tehnologiei și al internetului 

 8. Activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei şi 

al internetului 

Formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-

învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor/elevilor în sala de 

curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online. 

Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând 

continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

9. 

virtual 

Mediul educaţional Cadrul asigurat, condițiile necesare și ansamblu mijloacelor educaţionale digitale şi 

de comunicare la distanță care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin 

activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

precum: 

- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor  

educaţionale deschise (RED); 

- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se 
poate comunica în sistem de videoconferinţă; 

- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip 

lecţie/activități, teste, tutoriale etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, 

precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite în procesul 
educaţional; 

10. 

prin intermediul 
tehnologiei şi al 

internetului 

Forme de comunicare 

-sincronă - desfăşurată Intr-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană 

a preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi a 

părinţilor/reprezentanţilor legali; 

asincronă - desfăşurată Intr-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia 

preşcolarii/elevii şi cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan;  

- mixtă - desfăşurată atât sincron, cât şi asincron. 

- 

Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului sunt: 
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Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura operaţională 

2. 

3. Revizia In cadrul unei 

ediţii 

4. 

6. Monitorizare 

7. 



  

 

  

 

 

  

 

Nr. 

crt. 
  

1.  PO  Procedură operaţională  
2.  ISJ Suceava  Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava  
3.  ISG/A  Inspector școlar general/adjunct  
4.  CA  Consiliul de administraţie  
5.  OMECTS  Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  
6.  OMEC  Ordinul Ministrului Educatiei și Cercetării 

7.  MS  Ministerul Sănătătii  
8.  IS  Inspectie de specialitate  
9.  IT  Inspectie tematică  

10 CDȘ  Curriculum la decizia școlii  
11 DCIS  Domeniul Curriculum și inspectie școlară  

 

 

  

  

11. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Modalitatea prin care se pot utiliza legal datele cu caracter personal ale 
participantilor la activitatea online (cadrul didactic, preșcolar, elev, părinte, tutore 

legal al elevului minor etc.). 
Respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice In 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), denumit în continuare Regulamentul (UE) 

2016/679. 

 Tehnologie informatică 

și internet 
Platforme digitale educationale utilizate cu ajutorul calculatorului și al 

internetului, softuri educationale, programe de Invătare asistată de tehnologie 

  Totalitatea unor cunoștinte, fapte, idei, principii, probleme ş.a.m.d., incluse Intr-un 

program de studii; fiecare conţinut poate viza diferite obiective instrucţionale, şi 

reciproc, fiecare obiectiv poate fi atins prin conţinuturi diferite. 

 14. Standarde educationale Nivelurile de capacitate instructiv-educativă ale elevilor pe care aceştia trebuie să 

le atingă la finele fiecărui nivel treptei de Invăţământ – preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal, stabilite teoretic şi experenţial In baza valorilor educaţionale ale 

sistemului naţional de Invăţământ 

15. Standardele profesiei Criterii și repere de calitate și cantitate a prestatiei profesioniștilor din sistemul 

educational didactice 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

COMPONENTA 8. RESURSE NECESARE 

8.1. Resurse informatice: conexiune la retele de internet. platforme de comunicare/învătare în grup platforme 

nationale de învătare, resurse educationale deschise, servere, staţii de lucru, sisteme de operare, aplicaţii software, 

echipamente de reţea (modem-uri, hub-uri, switch-uri, routere, access point etc.) şi elemente de conectică (cabluri, 

fibre optice, antene, etc), echipamente portabile (laptop, notebook, PDA etc.), echipamente de tipărire/imprimare, etc. 

8.2. Resurse materiale: linii telefonice, sistem informatic audio-video/dispozitive/materiale informatice, 

calculatoare, laptop-uri, tablete, acces la baza de date din unitătile școlare inspectate, imprimantă, copiatoare,  
scannere, internet. 

8.3. Resurse umane: administratori de sistem, informaticieni/profesori cu atributii informatice, membrii  

corpului de profesori ai Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret. 
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12. 

13. Curriculum 

Abrevierea Termenul abreviat 



 

 

    

    

 

   

8.4. Resurse financiare: sursele de finanțare specifice publice/locale, sistemului de învãțãmânt preuniversitar, 

pentru sprijinirea educației în perioada pandemiei SARSCov-2 

Componenta 9. Descrierea procedurii, activităţilor şi responsabilităţilor. Condiții de desfășurare a activităților 

de monitorizare. 

A. Monitorizarea desfășurării activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului 

realizată la nivelul unității școlare 

Activităţi / Răspunde Mod de desfăşurare / Termene Riscuri 

Etape 

proceduri 

operaționale 

interne care sã 

reglementeze 
procesul de 

monitorizare 

realizat de cãtre 

conducerea unitãții 

de învãțãmânt 

1. Realizarea unei Conducerea 
unitãții de 

Invãțãmânt 

tehnologiei și al internetului, dar și rol reglator pentru: 

a) sprijinirea cadrelor didactice în realizarea activitãților didactice 
prin intermediul tehnologiei și al internetului în perioada 

suspendãrii cursurilor; 

b) îmbunãtãţirea/menținerea la un nivel corespunzãtor a rezultatelor 

şcolare obținute de elevi prin intermediul orelor/ activitãților 
susținute prin intermediul tehnologiei și al internetului, raportate la 

standardele educaționale pentru fiecare nivel de învãțãmânt; 
c) consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice în utilizarea corectã și 

eficientã a învãțãrii mijlocite de tehnologie și internet. 

d) valorificarea dotãrilor din unitatea de învãțãmânt, a resurselor 

informatice, educaționale pentru realizarea activitãților didactice 

prin intermediul tehnologiei și internetului în perioada suspendãrii 
cursurilor; 

În contextul necesitãții respectãrii normelor de siguranțã sanitarã, a 

normelor de prevenire a îmbolnãvirilor cu SARS-CoV-2, activitatea 

didacticã de predare-învãțare- evaluare se desfãșoarã, pe perioada 

suspendãrii cursurilor, exclusiv prin intermediul tehnologiei și al 

internetului. Activitatea de monitorizare a modului în care se 

desfãșoarã activitatea didacticã prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, la nivelul unitãții școlare, este prevãzutã la art.11 din 

Metodologia cadru privind desfãșurarea activitãților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, anexã la OMEC 5545/2020 

și are rolul de a supraveghea modul în care personalul didactic de 

predare își desfãșoarã activitatea didacticã prin intermediul 

realizatã nu 

se pliazã pe 

condițiile 

concrete 

din unitatea 

de 

învãțãmânt 

Procedura 

Procedura operaționalã va stabili modalitatea de desfãșurare a 

activitãții de monitorizare și a mãsurilor reglatoare la nivelul unitãții 

școlare. 

monitorizare/ 

indicatori de 
realizare a 

activitãților 

didactice 

Mijloace de Conducerea 

unitãții de 

învãțãmânt 

prezentãrile cadrelor 

didactic/elevilor  postate pe platforme 
-chestionare atribuite beneficiarilor direcți (elevi) și celor indirecți 

(pãrinți, tutori legali) 

-asistența la ore a directorului unitãții de învãțãmânt realizate 
conform prevederilor ROFUIP, anexã la OMEC 5447/2020; 

Indicatori de monitorizare a activităților didactice: 

Mijloace de monitorizare a activităților didactice: 

-acces la platformele de învãțare, indiferent de tipul acestora 
-acces la proiecțiile didactice și materialele didactice concepute de 
cadrele didactice în sprijinul învãțãrii 

-acces la catalogul electronic, dacã existã 
-a c c es  l a  mac he t e l e ,  s ch e mele ,  

conexiunii 

la internet 

și/sau a 
aparaturii 

necesare 

Lipsa 

-numãr cadre didactice care utilizeazã tehnologia și internetul cu 
respectarea orarului claselor, din totalul cadrelor didactice 
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- Chestionar pentru părinți: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf73p63sjovBR3on_MHo04uVdoHZaBMWlcXbdg62IM 

tAiQv1A/viewform?usp=sf_link 

- Chestionar pentru elevi: 

https://docs.google.com/forms/d/1miwHqAseMyYWx7F60qBvaaiPMusv7oLrD3OFqWoONiQ/edit 

- Chestionar pentru cadre didactice: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEkqDpNMuBlwHAJtLA9R7JTEkKwwP9l90YAVqer 

EareKDNuQ/viewform?usp=sf_link 

Unitățile școlare vor facilita accesul elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru completarea 

chestionarelor corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

B. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinți, cadre didactice, săptămânal cu scopul reglării 

activității de învățare online (vezi Chestionarele Google Forms pentru elevi, părinți, cadre didactice): 
   

 

si internetului, din totalul elevilor 

-număr activități asistate săptămânal de directorul unității școlare 

-activitatea pe platforme a cadrelor didactice și elevilor 
-atitudinea copiilor/elevilor/părinților copiilor față de învățarea 

online. 

Alte aspecte de monitorizat: 

-platforme utilizate, alte mijloace utilizate în desfășurarea  

 

activităților didactice 

-modalități de distribuire a resurselor informaționale către elevi 

-activități de consiliere pentru elevi/părinți/cadre didactice 

 -formarea cadrelor didactice – competențe digitale 

-număr elevi care participă la activități prin intermediul tehnologiei 

2. Colectarea 

datelor și 

transmiterea lor 

către ISJ 

Conducerea 

unității de 

învățământ 

La finalul fiecărei săptămâni din perioada de monitorizare, 

directorul unității școlare va stoca pe suport magnetic (hard disk, 

mail, CD, DVD, stick, etc,.) rapoarte săptămânale prind utilizarea 

platformei, acestea putând fi puse la dispoziție reprentanților ISJ sau 

MEC după caz. 

și 

transmitere 
eronată a 

datelor 

colectate 

Prelucrare 

către ISJ 

 

 

C. Aspecte privind securitatea în mediul educațional virtual și gestionarea datelor cu caracter 

personal Datorită specificului aparte al învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului, abordarea 

lecțiilor/activităților susținute în mediul virtual trebuie să se caracterizeze de flexibilitate și să țină cont de o serie de 

principii, prevăzute în OMEC Nr. 5545 din 11.09.20120 privind Metodologia-cadru privind desfășurarea 

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

caracter personal și în Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

-principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; 

-principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici 

naționale și internaționale; 

-principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces; 

-principiul asigurării egalității de șanse; 

-principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; 

-principiul participării și responsabilității părinților. 
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a.Măsurile de securitate Directorii 

unității 

școlare 

Ca părți integrate ale platformelor digitale educaționale utilizate în 

mediul educațional virtual, și de protecție a sănătății elevilor în 

perioada utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru 

desfășurarea activităților educaționale. 

Măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea 

datelor cu caracter personal vizează: 

a)securitatea în mediul online; 

b)asigurarea confidențialității datelor; 

c)preîntâmpinarea ricului pierderii datelor; 

d)împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e)interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal; 

b.Prelucrarea de către 

unitatea de învățământ 

a datelor cu caracter 

personal ale 

participanților la 

activitățile desfășurate 

prin intermediul 

tehnologiei și al 

internetului 

Directorii 

unității 

școlare 

Prelucrarea datelor 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. 

c.Categorii de date cu 

caracter personal care 

trebuie prelucrate cu 

respectarea principiilor 

legate de prelucrarea 

datelor cu caracter 

personal prev[zute la 

art. 5 din Regulamentul 

(UE) 2016/679 

Directorii 

unității 

școlare 

Categorii de date 

a)numele și prenumel eleilor, 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 prin utilizarea aplicației/platformei educațională 

d)rezultatele evaluării; 

e)datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată 

pentru participare la cursurile online: nume de utilizatoe și parolă de 

acces. 

Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu 

ocazia utilizării aplicațiilor/platformelor  educaționale, se interzice 

înregistrarea activităților desfășurate online. 

 


