
 
  

 

 

Stimați Elevi / Stimați Părinți, 

 

 Având în vedere pandemia de COVID -19, care afectează întreaga țară în această perioadă, 

Colegiul Național „CAROL I” Craiova, a luat măsuri pentru  posibilitatea desfășurării activităților  

didactice  la nivelul unității noastre inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului, sens în 

care am  avut în vedere următoarele dispoziții din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 „Art. 272 (3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai 

cu acordul celui care o conduce. 

 (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau 

de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.” 

 În raport de dispozițiile mai sus citate, colegiul  nostru vă solicită să vă exprimați prezentul 

acord prin care vă angajați : 

 - să nu înregistrați prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu multiplicați sub nicio 

formă înregistrările activităților didactice sau a materialelor furnizate de cadrul didactic, fără 

acordul expres al cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă; 

 - să luați toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea 

înregistrărilor acestora, în absența acordului expres al cadrului didactic care conduce/realizează 

activitatea respectivă. 

 - să folosiți pentru derularea orelor în sistem on-line  doar adresele de mail pe care școala le 

va crea și pune la dispoziție pentru elevii unității noastre. 

 Acordul se consideră dat prin semnarea formularului atașat care va fi depus la unitatea de 

învățământ. El va fi asumat prin semnare de părinții elevilor minori sau de elevii majori ai școlii. 

 Vă mulțumim. 

  

 

     DIRECTOR,  

   PROF. DR. ANGEL-CRISTIAN STĂICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  ACORD, 

 

 

 

 

 Subsemnatul/a ____________________________________________, elev/a major/părinte 

al elevului/ei _______________________________________________ la Colegiul Național 

„Carol I” Craiova,  in clasa _________, in anul școlar _____________________,  ințeleg să imi dau 

acordul cu privire respectarea regulilor de mai jos, necesare pentru derularea programului de 

învățământ on-line : 

- să nu înregistrez prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu multiplic sub nicio formă 

înregistrările activităților didactice sau a materialelor furnizate de cadrul didactic, fără acordul 

expres al cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă; 

- să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea 

înregistrărilor acestora, în absența acordului expres al cadrului didactic care conduce/realizează 

activitatea respectivă. 

- sa folosesc pentru derularea orelor in sistem on-line  doar adresele de mail pe care scoala le va 

crea și pune la dispoziție pentru elevii unității noastre. 
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