
 
 

 

 

  

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ARGEȘ 

MODALITĂȚI DE PONTARE/ RAPORARE ALE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ONLINE 

 

 

 Ca urmare a numeroaselor solicitări din teritoriu, în perioada suspendării cursurilor și a 

desfășurării activității didactice în mediul online, în vederea pontării/ raportării activităților vă aducem la 

cunoștință următoarele:  

- In situația în care școala a implementat o platformă, aceasta va genera, în mod automat, un raport 

pentru fiecare cadru didactic, fără a fi necesară justificarea acestuia printr-un alt document; 

- Dacă școala nu a implementat o platformă, la nivelul fiecărei unități de învățământ se va întocmi 

un document centralizator, după următorul model orientativ: 

Unitatea de 

învățământ 

Disciplina/Domeniul Numele și prenumele cadrului 

didactic 

Număr de activități 

realizate* 

 

*activități realizate= activități care presupun suport material/ conținut științific (videoconferințe, 

fișe de lucru propuse, fișiere audio etc.; școala online nu înseamnă exclusiv videoconferințe ). 

- Un exemplu de bună practică îl poate constitui condica electronică, implementată de o serie de 

unități din județ. 

NU vor fi realizate toate documentele exemplificate! 

Respectivele documente au caracter intern, rămânând la nivelul unității de învățământ. Ele pot fi 

prezentate, la cerere, inspectorului teritorial. 

Vă reamintim că întocmirea statului de plată are la bază fișele de pontaj colective și se regăsesc la 

secretariat în format electronic, nefiind necesară întocmirea altei fișe de pontaj. 

De asemenea, pentru optimizarea activității didactice în mediul on-line, vă recomandăm să aveți în 

vedere ca, pe baza unui proces verbal de predare-primire / contract de comodat, să distribuiți, acolo unde 

este cazul!,  dispozitivele raportate (PC, laptop, tablete), pentru a facilita procesul de învățare online, atât 

cadrelor didactice, cât și elevilor care nu dispun de mijloace electronice de comunicare. În cazul în care 

numărul necesar depășește numărul disponibil, la nivelul unității de învățământ se pot elabora criterii 

interne pentru beneficiari (de ex.: rezultatele la învățătură, numărul mare de copii din familie, etc.). 

 

 


