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Ref: Organizarea procesului educaţional în
l.P Colegiul de Ecologie din Chişinău
în conformitate cu pct.l a Hotărârii nr. 61 din 9 septembrie 2021 a Comisiei Naţionale de
Sănătate Publică (CNESP) şi prevederile CNESP nr.62 din 12 septembrie 2021, circulara
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, decizia Consiliului de administraţie din 30.09.2021, procesverbal nr. 3 şi în scopul asigurării securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor, urmare a evoluţiei
situaţiei epidemiologice
ORDON:
1. A organiza procesul educaţional în l.P Colegiul de Ecologie din Chişinău, conform
modelului 6 ’învăţare mixtă”, în perioada 01-15 octombrie 2021, după cum urmează:
Instruirea on-line, pentru elevii grupelor I, II, III şi anul IV, grupele CM-041, T-041,
T-042.
Desfăşurarea stagiilor de practică cu prezenţa fizică în cadrul unităţilor economice
pentru elevii din grupele: S-Q41, SA-041, E-041, E-041, P-041, GTC-041, GPA-041,
M-041.
2. Cadrele didactice vor realiza procesul de instruire conform orarului aprobat cu durata orelor
de 80 min. sincron. înscrierea orelor realizate şi notelor acordate elevilor pe parcursul
săptămânii, conform orarului lecţiilor, se va realiza săptămânal până cel târziu ziua de joi,
ora 16:00.
3L Diriginţii grupelor vor monitoriza starea de sănătate a elevilor şi vor informa zilnic şefii de
secţii, până la ora 10.00.
4 Şefii secţiilor didactico-administrative dnele Voloh L., Gonţa L., Beznos S.,
Goncearenco A. vor monitoriza desfăşurarea procesului educaţional şi vor asigura
informarea în fiecare zi de vineri, până la ora 10.00 directorul adjunct pentru instruire şi
educaţie cu privire la:
- Îndeplinirea orarului lecţiilor, contact direct şi studii individual ghidat pe parcursul a
unei săptămâni;
Completarea registrelor grupelor;

Numărul săptămânal de cazuri de infecţie cu COVID-19 înregistrate la secţie
5. Directorul adjunct pentru instruire practică dnul Coica Vitalie zilnic va monitoriza procesul
de desfăţurare a stagiilor de practică şi starea de sănătate a elevilor şi va informa în fiecare
zi de vineri, până la ora 10.00 directorul adjunct pentru instruire despre starea de sănătate a
elevilor şi desfăşurarea stagiilor practice.
6. Şeful secţiei educaţie dna Gheoghianu M., intendenţii şi pedagogii sociali din căminele nr. 1
şi 2 vor asigura menţinerea ordinii sanitare şi vor monitoriza starea de sănătate a elevilor
care locuiesc în cămine.
7. Asistentul medical, dna Cebanu R. va monitoriza starea de sănătate a elevilor care locuiesc
în cămine. Zilnic va verifica respectarea normelor sanitare de către locatarii şi elevii din
căminele nr. 1 şi 2.
8. Dna lurieva Tatiana. director adjunct interimar pentru instruire şi educaţie săptămânal până
cel târziu vineri ora 14:00 va informa Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la:
Modelul aplicat în instituţie;
Numărul săptămânal de cazuri de infecţie cu COVID-19 înregistrate în instituţiei.
Rata de vaccinare a personalului din instituţie.
9. Şefii de secţii, diriginţii de grupe, şefii de catedre, vor informa elevii, cadrele didactice
privind conţinutul prezentului ordin.
10. A desemna responsabili de executarea prezentului ordin, şefii de secţii: Voloh Lilia, Gonţa
Ludmila, Beznos Sabina, Goncearenco Aliona, Gheorghianu Mariana, Batîr Ion, Bacinschi
Rodica, Mazureac Emilia, Balaban Tatiana, Grosu Ana, Ceban Rodica.
11. Controlul prezentului ordin se atribuie directorului adjunct interimar pentru instruire şi
educaţie, dna lurieva Tatiana.
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