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NOTIFICARE 
Stimați Părinți/Elevi, 

Având în vedere posibilitatea desfășurării, ocazional sau permanent în decursul anului şcolar, 2020-2021, a activităților didactice la 
nivelul Liceului Teoretic “Henri Coandă” din Craiova, inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului, vă rugăm să aveți în vedere 
următoarele dispoziții din: 

 Metodologia-Cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal: 

“Art.14. Elevii au următoarele responsabilități:  
 a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și 
a informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/ învățătoarele/profesorii pentru învățământul preșcolar/ 
educatoarele;  
 b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate 
prin intermediul tehnologiei și internetului;  

 c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de 
învăţare;  

 d) nu comunică altor persoane, datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;  

 e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art.4 alin.(4) din prezenta metodologie;  

 f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent 
şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepția situațiilor justificate;  

 g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs”, 
 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 (n.n.cadrul didactic) 
(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 conformitate cu aceste dispoziţii, vă solicităm un angajament scris prin care: 
- să asiguraţi participarea la activităţile didactice realizate prin intermediul tehnologiei; 
- să nu înregistrați prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu multiplicați sub nicio formă înregistrările activităților didactice 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, atât de către 
dumneavoastră, cât şi de alte persoane, în absența acordului expres al cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă. 

 Vă mulțumim. 
                                                                                                       DIRECTOR, 

                                                                                                                  Prof. Mihaela BRUMAR 
 

ANGAJAMENT ELEV 
ÎN CONTEXTUL RESPECTĂRII METODOLOGIEI-CADRU PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ŞI INTERNETULUI, PRECUM ŞI PENTRU  
PRELUCRAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Subsemnatul/(a), _____________________________________, în calitate de elev(ă) în clasa__________, la Liceul Teoretic “Henri 

Coandă” din Craiova, mă oblig să respect cele de mai sus, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale şi cu Metodologia-Cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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Data,         Semnătura,    


