
APROBAT 

la ședința Consiliului de administrație din 26.08.2021 

MODELUL de organizare a procesului educațional  în IP CEEF  

pentru perioada 01.09.2021 – 01.10.2021, anul de învățământ 2021-2022 

MODELUL 4. Hibrid (adaptat specificului IP CEEF) 

Descriere generală proces de instruire: 50% din numărul total de elevi în instituția de 

învățământ și 50% dintre elevi online. Anul 1 și anul 3 - contact direct, anul 2 și anul 4 - 

contact online.  

Organizarea activității educaționale se va realiza în 2 schimburi. Lecțiile se vor începe de la 

ora 8.00. Durata lecției - 70 min, pauze - 10  min și pauza mare 15 min, după lecția a 4-a, 

pauza dintre schimburi- 20 min. 

 

 

 

Orarul sunetelor: 

Orarul sunetelor pentru semestrul I,  

anul de învățământ 2021-2022 

7.40-8.00 – Dezinfectare 

Schimbul I 

1. 8:00 - 9:10 

2. 9:20 - 10:30 

3. 10:45 - 11:55 

4. 12:05 - 13:15 

 

13.15-13.35 – Dezinfectare 

Schimbul II 

5. 13:35 - 14:45 

6. 14:55 - 16:05 

7. 16:20 - 17:30 

8. 17:40 - 18:50 

 



Descrierea modului de cazare în cămine:  

Efectiv în odaie vor locui câte 2 elevi: 

-2 elevi din anul I și 2 elevi din anul II; 

-2 elevi din anul III și 2 elevi din anul IV. 

O dată în lună se va efectua rotația. Astfel, elevii vor locui câte 2 în odaie și va fi respectată 

distanța dintre paturi de 1m, cât și suprafața pentru un loc de 6m2. 

Grafic de studii pentru perioada 01.09.2021 – 01.10.2021 

An de studii Modul de instruire  

I 

(schimbul 1) 

Contact direct 

II 

(schimbul 2) 

Instruire online 

III 

(schimbul 2)  

Contact direct 

IV 

(schimbul 1) 

Instruire online 

* În perioada de contact direct vor fi abordate subiectele noi și efectuată evaluarea, iar 

perioada de învățare online va fi destinată studiului individual, sarcinilor aplicative, dirijării 

învățării prin aplicarea platformei G-Suite. 

** Conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1170 din 

24.08.2021, începând cu 0l septembrie 2021, în anul de studii 2021-2022 procesul de 

învățământ va fi organizat cu prezența fizică cu condiția respectării tuturor prevederilor 

Instrucțiunii privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial, liceal, învățământul profesional tehnic și superior pentru anul de învățământ 

2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, aprobată prin Hotărârea nr. 60 din 23.08.2021 emise de CNESP. În 

condițiile în care nu sunt respectate toate prevederile prezentei Instrucțiuni, administrația este 

în drept să selecteze unul dintre cele 7 modele disponibile.  

NB: În speranța atingerii până la data de 1 octombrie a unui prag de 

vaccinare a persoanelor adulte de cel puțin 95% și a identificării unor soluții 

de cazare a elevilor în cămine cu respectarea tuturor prevederilor 

Instrucțiunii sus-menționate, administrația IP CEEF își rezervă dreptul de a 

opera modificări în funcție de evoluția situației pandemice și a hotărârilor 

ulterioare emise de CNESP. 

 


