
COLEGIUL POLITEHNIC BĂLŢI

ORDIN

mun. Bălţi, Republica Moldova
m

Nr. 51

8 mai 2020

Cu privire la modificările şi completările în 
Regularnentul-cadru de organizare a învăţământului 

profesional tehnic în perioada în care accesul 
în instituţii este restricţionat 
(aprobat prin ordinul MECC nr. 350/2020)

în temeiul ordinului MECC nr. 435 din 07.05.2020 cu privire la modificările şi completările în 
Regularnentul-cadru de organizare a învăţământului profesional tehnic în perioada în care accesul în 
instituţii este restricţionat (aprobat prin ordinul MECC nr. 350 /2020)

ORDON:

I. A include în Regulamentul intern modificările şi completările Regulamentului-cadru, după cum 
urmează:

1. A aproba completările ce se operează la Regulamentul-cadru de organizare a învăţământului 
profesional tehnic în perioada în care accesul în instituţii este restricţionat, aprobat prin Ordinul nr. 
350/2020, după cum urmează:

1) La pct. 41 textul „Pentru perioada de referinţă nu se fac însemnări în Catalog,” se exclude;
2) Pct. 42 se expune în redacţie nouă, după cum urmează:

„42. Completarea catalogului pentru perioada de referinţă se va realiza, după cum urmează:
1) Transcrierea orelor se realizează:
a) din data aprobării, la nivel de instituţie, a organizării învăţământului la distanţă, conform 

orarului stabilit pentru perioada de carantină;
b) cu excluderea perioadei 30 martie - 3 aprilie 2020;
c) cu includerea perioadei 21 - 24  aprilie 2020 şi 27 aprilie 2020.

2) Transcrierea notelor obţinute de către elevi se realizează în conformitate cu rezultatele 
acestora, obţinute urmare a realizării sarcinilor (pct. 40 al Regulamentului) atribuite. Notele de la „I” la 
„4” nu se transcriu.

3) Transcrierea absenţelor se realizează;
a) doar pentru cazurile pe motiv de boală, confirmate prin certificat medical, prin inscripţia 

„Absent” („a”);
b) din motivul imposibilităţii participării/lipsei accesului la învăţământul la distanţă prin 

inscripţia „Neparticipare ” („np”).
Absenţele elevilor în perioada de referinţă nu se califică drept motiv de ncpromovare şi de 

sancţionare”.
3) Pct. 52 sc completează cu un nou aliat, expus în următoarea redacţie: '

„Se admite calcularea mediei semestriale la unitatea de curs (disciplina) / modul doar în baza a două note 
acumulate pe perioada semestrului doi a anului de studii 2019-2020”.

2. Directorii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic vor:



1) elabora şi aproba, pentru cadrele didactice, un program eşalonat de completare a 
cataloagelor şcolare;
2) aduce la cunoştinţa personalului din instituţii prevederile prezentului ordin;
3) asigura implementarea prevederilor prezentului ordin. *
3. Direcţia învăţământ profesional tehnic (dl Silviu Gîncu, şef Direcţie):
1) va aduce la cunoştinţa instituţiilor de învăţământ profesional tehnic prevederile prezentului 
ordin;
2) va monitoriza executarea prezentului ordin

t

II. A familiariza cadrele didactice cu modificările şi completările Regulamentului-cadru şi 
ordinului MECC nr. 435 din 07.05.2020.
III. Monitorizarea asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina directorului adjunct pe 
instruire, Stela Stah.
IY. Procesul educaţional on-line continuă până la finele anului de studii.
V. Controlul asupra prezentului ordin îmi asum.

Ion Lisnic

Director


