
Act adițional  

la Procedura operațională nr. 297/16.03.2021 referitoare la organizarea şi desfăşurarea evaluării 

competențelor de comunicare în limba italiană maternă în vederea înscrierii la clasa pregătitoare, 

în anul școlar 2021/2022 

 

Preambul 

 

În contextul epidemiologic actual și în vederea asigurării condițiilor de siguranță 

epidemiologică pentru toți participanții la proba de interviu la limba maternă italiană, în temeiul 

Legii educației naționale, al actelor normative care reglementează desfășurarea activităților 

didactice în sistem on-line și ținând cont de prevederile legale privitoare la asigurarea măsurilor 

de organizare a activității pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV 2,  Consiliul 

de Administrație al Liceului Teoretic Dante Alighieri, reunit în ședință în data de 21.04.2021, a 

decis completarea Procedurii nr. 297/ 16.03.2021  referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

evaluării competențelor de comunicare în limba italiană maternă în vederea înscrierii la clasa 

pregătitoare, în anul școlar 2021/2022, pentru reglementarea situațiilor speciale care impun 

realizarea acestei activități în sistem on-line. 

Astfel, prezentul act adițional face parte integrantă din Procedura nr. 297/ 16.03.2021, și 

se aplică situațiilor expres și limitativ prevăzute în continuare. 

Art. 1  Proba de susținere a interviului la limba maternă italiană este o activitate ce se 

realizează cu prezența fizică a copilului. În mod excepțional, în cazuri bine determinate, proba se 

poate susține și on-line, asigurându-se astfel accesul la acest tip de evaluare a celor care, din motive 

obiective, nu se pot prezenta fizic. 

Art. 2  Proba de interviu la limba maternă italiană poate fi desfășurată on-line, în 

următoarele situații, cu îndeplinirea anumitor condiții : 

a) Când copilul ori un membru al familiei sale se află în izolare sau carantină la domiciliu 

fiind infectați cu noul coronavirus, în baza unei cereri scrise, precum și a documentelor 

medicale care atestă diagnosticul de infectare, sau a actelor doveditoare ale instituirii 

măsurii de carantină sau izolare la domiciliu; 



b) Când intervine sau se produce un eveniment urgent, major, neprevăzut în cadrul 

familiei, dacă el este de natură a împiedica sau a face imposibilă participarea fizică a 

copilului la interviu, în baza unei cereri scrise, precum și a actelor care dovedesc 

imposibilitatea participării fizice, la data și ora comunicate oficial pentru susținerea 

probei. 

Art. 3   Părinții sau reprezentantul legal al copilului au obligația de a înștiința conducerea 

unității de învățământ despre existența / apariția uneia dintre situațiile prevăzute la art. 2 și de a 

solicita acesteia susținerea on-line a interviului la  limba maternă italiană pentru copilul lor, cu cel 

puțin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru desfășurarea activității de evaluare. 

Art. 4   Cererile scrise, precum și actele prevăzute la art. 2 lit. a) și b)  sunt transmise, în 

format electronic, pe adresa de mail a unității școlare: liceudantealighieri@yahoo.com 

Art. 5   Părinții sau reprezentantul legal au obligația de a asigura prezența copilului, prin 

intermediul internetului și a tehnologiei, respectând data și ora comunicate în mod oficial tuturor 

participanților la proba de interviu la limba maternă italiană. 

Art. 6 Părinții sau reprezentantul legal vor primi pe adresa de mail folosită în 

corespondență, datele de acces la sesiunea on-line, linkul sau invitația de participare. Acestea sunt 

confidențiale și nu pot fi folosite în alt scop decât acela pentru care au fost generate, și anume 

facilitarea accesului la proba de susținere a interviului la limba maternă italiană. 

Art. 7  Activitatea de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă italiană, 

prin interviu, desfășurată prin intermediul internetului și a tehnologiei, se realizează cu respectarea 

tuturor reglementărilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și învederează 

participanților următoarele obligații: 

a) Participanții răspund pentru conținutul și mesajele transmise prin intermediul 

aplicațiilor și al platformei educaționale, pentru textele sau materialele expediate, 

prelucrate sau încărcate pe platforma educațională; 

b) De a nu înregistra, divulga sau folosi informații care conțin date cu caracter personal; 

c) De a nu înregistra imagini statice sau dinamice, precum și secvențe audio-video din 

timpul interviului; 
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d) De a nu înregistra, prelua în orice mod sau folosi materialele didactice utilizate în 

timpul interviului. 

Art. 8  Derularea activităților care fac parte din structura probei și evaluarea nivelului 

competențelor de comunicare în limba maternă italiană, fac obiectul Procedurii 

operaționale nr. 297/16.03.2021 și sunt reglementate prin dispoziții ale acesteia. 

 

 

 


