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Co
omunicat de presă

În perrioada 25 - 29 septtembrie, activitate
ea didacttică în uniităţile de
e învăţământ
dese
emnate se
ecţii de votare
v
se va desfășșura exclu
usiv onlin
ne
Activita
atea didacctică ce presupune prezenţa fizică
f
a ellevilor și a cadrelor didactice din
unităţile de înv
văţământ preuniver
p
rsitar în care
c
sunt organizatte secţii de
d votare, se
ndă în perrioada 25 – 29 septe
embrie. Aceasta
A
se
e va desfășșura exclu
usiv în sistem
suspen
on-line
e. Această
ă decizie a fost ap
probată de
e ministrul educaţie
ei și cerce
etării, Monica
Anisie, printr-un
n ordin tra
ansmis sprre publica
are în Mon
nitorul Ofiicial, în urma
u
Hotărârii
Comite
etului Naţio
onal pentrru Situaţii de
d Urgenţă
ă nr. 46/20
020.
În acea
astă perioa
adă, activităţile dida
actice în un
nităţile de
e învăţămâ
ânt aflate în
î situaţia mai
sus me
enţionată se vor re
ealiza confform meto
odologiei privind de
esfăşurarea
a activităţilor
didactice prin in
ntermediull tehnolog
giei şi al internetulu
i
ui, precum
m și pentrru prelucra
area
datelorr cu caractter persona
al, aprobată prin OM
MEC 5545/2
2020.
Procesu
ul instructtiv-educatiiv, „faţă în
î faţă” va
a fi reluatt în data de
d 30.09.2
2020, confform
scenariiilor aprob
bate de că
ătre comite
etele jude
eţe/al mun
nicipiului București
B
p
pentru
situ
uaţii
de urge
enţă, cu re
espectarea
a tuturor condiţiilor de
d siguranţă și igienă
ă sanitară..
Această
ă propune
ere a fost agreată în
n întâlnirea
a de lucru
u de luni, 21 septem
mbrie, pe care
c
ministrrul educaţţiei și cerccetării a avut-o
a
cu reprezenttanţi ai Associaţiei C
Comunelor din
România, ai Asocciaţiei Ora
așelor din România, ai Asociaţţiei Municiipiilor din România și
ș ai
e a Consiliiilor Judeţe
ene din Rom
mânia.
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