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LICEUL TEHNOLOGIC  

COMUNA CORBU, JUDEȚUL HARGHITA 

NR.  

 

Circulara nr.3 

În atenția personalului Liceului Tehnologic Corbu 

 

În conformitate cu ordinul 4135/21.04.2020,  

• având în vedere prevederile art.94, aliniatul 2, literele c și e, 

• prevederile art.1, din Hotărârea Comitetului național pentru Situațiile de urgență nr.6/2020 

• prevederile art.49 din Anexa 1 la Decretul 195/2020, privind instituirea stării de urgență și Hotărârea 

parlamentului României 19/2020 

• decretul 240/2020, privind instituirea stării de urgență, instituită prin decretul 195/2020 

• în temeiul art.6 lit d și art 15 alin 3 din HG 24/2020 

• , în conformitate cu precizările Ministerului Educației și Învățământului,  a Inspectoratului Școlar Harghita, 

conducerea Liceului Tehnologic Corbu  decide următoarele: 

1. La reluarea cursurilor după vacanța școlară, în perioada 22-25 aprilie se vor desfășura activitățile din Școal altfel, 

după modelul propus pe site-ul inspectoratului. 

a. Planificarea  unitară a activităților vor fi efectuate de către consilierul educativ. 

b. Fiecare diriginte va desfășura activitățile, conform planificării. Va aduce, programul la cunoștința elevilor pe 

grupurile folosite: google classroom, messenger, whattapps, telefonic. Elevii vor desfășura și promova 

activitățile, în conformitate cu planificarea. Diriginții vor monitoriza. Cei care nu se implică  vor fi 

sancționați. Elevii cu absențe. Profesorii cu mustrare individuală. 

c. La finele săptămânii, fiecare profesor va redacta un raport despre activitatea desfășurată. Raportul va fi trimis 

în mailul școlii. 

d. La clase, pentru ora de consiliere se va aplica un chestionar , cuprinzând următoarele întrebări: Ce v-a plăcut. 

Ce nu v-a plăcut. Ce ați repeta. 

2. Începând cu luni, cursurile se vor desfășura online, conform orarului fiecărei clase.  
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a. Profesorii au îndatorirea de a realiza predarea on line, conform LEN, Statutului cadrelor didactice, 

Contractului colectiv de muncă, Fișa postului, cu toate drepturile și sancțiunile de rigoare. 

b. Elevii au olbligația de a respecta LEN ROFUIP; Statutul elevului, precum și de a participa la ore, conform 

orarului școlii. 

c. Fiecare diriginte se va îngriji ca fiecare clasă să fie cuprinsă într-o formă unitară. Recomandarea e cât mai 

puține mijloace, pentru o singură clasă. 

d. Se vor folosi platforme, fără plată, recomandate de către minister și inspectorat: Educred-se pot utilize 

resursele RED. 

e. Materialele postate de către profesori să fie păstrate. Se va avea în vedere și faptul că în timp platformele pot 

fi plătite.  

f. Elevii care nu pot fi contactați în niciun fel vor recupera materialul predat, după reluarea cursurilor normale, 

după un plan de recuperare. Diriginții vor lua legătura cu elevii, măcar telefonic. 

g. Profesorii vor preda conținuturi noi. Nu vor fi noțiuni stufoase, ci sintetice, aplicative. Se pot folosi toate 

resursele, inclusiv manualul. Rezolvarea sarcinilor de lucru și postarea lor de către elevi, devin mod de punere 

a absențelor. Cu elevii care nu au aces la internet, se va lua legătura telephonic, iar sarcinile de lucru vor fi din 

manual, auxiliare. Elevii vor nota în caiete rezolvarea, întrebările,etc, cu dată. Nelămuririle vor fi diminuate la 

începerea cursurilor, de către profesor. 

h. Sarcinile de lucru pot fi notate, dar notele nu vor putea fi trecute în catalog, decât cu acordul părinților sau 

elevilor. 

i. Profesorii vor întocmi fise de activitate/ raport conform modelului din mail, pentru activitatea desfășurată. 

Acestea au rol de condică de prezență. Fișele vor fi întocmite săptămânal și trimise pe mailul școlii. 

j. Profesorii realizează zilnic, conform orarului o interacțiune cu clasa, iar explicațiile și rezolvarea să fie date la 

ora de curs următoare. 

k. Elevii vor avea un timp mai lung pentru rezolvare. Atenție sunt copii care folosesc lucrurile în comun. 

l.  Nu trebuie să petreacă lumea toată ziua cu ochii în monitoare!!!! 

m. Părinții sunt anunțați de faptul că sunt direct răspunzători de participarea elevilor la cursuri. ( art. 11, din 

OMEC 4135/21.04.2020) 

3. La clasele finale, a 8-a respectiv a 12-a, se va avea în vedere programa de evaluare. 

4. La clasele cu practică, având în vedere faptul că nu pot desfășura activități practice, să fie date elevilor sarcini de 

lucru, pentru parcurgerea modulelor de practică. Acolo unde nu se poate, practica se va realize până la finalizarea 

anului școlar. 

5. Directorul va fi inclus în toate grupurile clasei. Va avea rol de observator. Monitorizează activitatea. La finele 

perioadei va întocmi un raport, pe acre îl va prezenta în Consiliul profesoral. 

6. Profesorii care doresc să promoveze exemple de bună practică să anunțe direcțiunea sau inspectorul de specialitae, 

sau poate folosi site-ul școlii sau pe cel al inspectoratului. 

7. Toate calendarele școlare vor suferi schimbări, fie de dată, fie de metodologie, lucru adus la cunoștință de către 

inspectoratul școlar. 

8. Personalul nedidactic va veni zilnic la serviciu, desfâșurând sarcinile specific. Vor avea grijă să respecte 

distanțarea, protecția. Administratorul de patrimoniu va asigura substanțele de dezinsecție.  
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9. Secretariatul, contabilitatea, biblioteca administratorul de patrimoniu vor continua desfășurarea muncii în două 

moduri: o parte din activitate la sediul școlii, prin respectarea distanțării sociale , 6 ore zilnic, iar 2 ore prin munca 

la domiciliu, sau în funcție de necesități. 

10. Fișele postului la profesor vor suferi o modificare, prin adăugarea frazei: atribuții specifice și indicatori de 

performanță, privind proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare online, până la sfârșitul lunii 

aprilie. 

11. Colectivul didactic va răspunde solicitărilor conducerii școlii pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Întocmit: 

Director, profesor Mirela Laurențiu 
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