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DECIZIA NR. 32/14.09.2020 

privind desfășurarea învățării on-line – locul de muncă al cadrelor didactice 

 

Profesor, Crăciun Anca Ştefania, director al Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău, numit 

prin Decizia nr. 1083/41 din 21.12.2016 

 

Având în vedere: 

 

 Procedura operațională internă de desfășurare a învățării prin folosirea tehnologiei și a internetului 

nr.4/2020-2021; 

 Existența celor trei versiuni de scenarii privind desfășurarea activității de învățare, în funcție de 

evoluția numărului de cazuri COVID SARS 2 și posibilitatea schimbării periodice a tipului de 

scenariu; 

 Eventualitatea aplicării scenariului roșu și necesitatea continuării procesului de învățare; 

 

În temeiul: 

 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  aprobat 

prin OMENCS nr. 5447/31.08.2020; 

 - Ordinului nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a

 - Legii educației nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 

 - Ordin comun nr.5487/1494 al Ministrului educației și cercetării și al Ministerului sănătății 

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; 

- Ordinului 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 

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

datelor cu caracter personal; 

- Art.17(5)  din Codul Muncii care prevede că orice modificare a unuia dintre elementele 

prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act 

adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea 

modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

- art.48 din Codul Muncii care prevede că angajatorul poate modifica temporar locul şi felul 

muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră 

 

 

DECIDE 

 

Art.1.   În cazul în care evoluția numărului de cazuri de COVID confirmate în  rândul populației 

școlare din unitatea noastră impune trecerea școlii în scenariul roșu, cadrele didactice pot opta pentru 

desfășurarea activității didactice on-line de la domiciliu sau folosind spațiul școlii, inclusiv aparatura 

TIC și rețeaua de Internet a școlii. 

Nr.______/________ 
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Art.2.  Prezenta decizie se comunică prin informare pe grupul de whatsapp și în cadrul Consiliilor 

profesorale, precum și prin transmitere pe mail. 

 

DIRECTOR,                                                             

PROF. CRĂCIUN ANCA – ŞTEFANIA 

 


