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ORDIN Nr.12-p 

 

„15” martie 2020 mun. Chişinău 
 
 

 

Cu privire la tranziția la programul 

de activitate la distanță 
 

 

În scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii, inclusive celei de COVID-19, asigurării 

sănătății angajaților Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, continuării 

activităților didactice și realizării programelor de formare profesională, 
 

ORDON: 
 

1. Se trece la programul de activitate la distanță, începând cu 16 martie curent și până la 

menținerea statutului de proces educațional suspendat (declarat prin ordinul nr.10-p 

din 10.03.2020). Cadrele științifico-didactice și didactice vor continua procesul de 

studii prin forma la distanță (pe cât este posibil), utilizând în acest scop resursele 

educaționale și tehnologiile didactice oferite de platforma tehnologică MOODLE, 

administrată în cadrul universității. Această platformă permite cu o mare flexibilitate 

să facem față unei asemenea situații și să găsim soluții potrivite pentru diferite tipuri 

de predare-învățare.  
2. Personalul academic (responsabili – titularii de curs) va informa studenții prin 

intermediul comunităților virtuale ale formațiunilor de studii privind modalitățile, pe 

care le vor folosi pentru a continua îndeplinirea planului de învățământ și a 

programului de predare-învățare. În această perioadă se vor efectua la distanță doar 

formele/testele de evaluare care sunt prevăzute în curricula unităților de curs.  
3. Stagiile de practică externe de orice tip, inclusiv cele care duc la finalizarea tezelor de 

licență și de master se suspendă temporar. Cu titlu de excepție, stagiile de practică se 

pot realiza dacă pot fi organizate de către angajatori on-line, având acordul 

departamentului de specialitate respectiv și suportul conducătorului stagiului de 

practică din cadrul universității, asigurând, totodată, realizarea integrală a obiectivelor 

programului stagiului de practică.  
4. Pentru orice întrebări legate de conținuturile educaționale și de predare studenții pot 

contacta persoanele responsabile de unitățile de curs, iar în cazul unor dificultăți 

tehnice privind accesarea și funcționarea platformei MOODLE - Centrul TIC (dna E. 

Iachim). 



 
5. În funcție de necesități, semestrul II al a.u 2019-2020 va putea fi extins în baza 

hotărârii Senatului UCCM.  
6. Decanatele facultăților ( dna L. Cibuc, C. Cușnir) vor ține legătura on-line cu studenții 

ce urmează programe de mobilitate academică în cadrul ERASMUS+ în instituții 

partenere de peste hotare și serviciile responsabile din aceste instituții în vederea 

monitorizării situației studenților UCCM și oferirii suportului în caz de necesitate.  
7. Serviciul resurse umane și cancelarie (dna V. Pâslaru) va elabora un grafic de serviciu 

al personalului administrativ în cadrul universității pe parcursul activității sistate 

(anticamera UCCM) și îl va pune în aplicare după aprobare.  
8. Se sistează, începând cu 16 martie curent, orice activități în cadrul Complexului 

sportiv al UCCM. Abonamentele în vigoare se vor prelungi, având în vedere durata 

suspendării acestora.  
9. Accesul în blocurile de studii se va permite în situații de strictă necesitate. Serviciul 

pază al universității va înregistra asemenea cazuri în registrul respectiv (nume, 

prenume, intrare, ieșire, locație necesară). Accesul va fi interzis în cazul persoanelor 

cu simptome de infecții respiratorii.  
10. Administratorul căminelor studențești (dna V. Blanaru) va prezenta zilnic, până la ora 

10.00, situația în căminele instituției (persoanei de serviciu, anticamera universității).  
11. Se desemnează dna L. Dandara, prorector cu activitate didactică și activități 

educaționale, responsabil de organizarea, monitorizarea și consilierea procesului de 

învățământ la distanța pe perioada sistării activităților educaționale de contact direct 

(p.1-3 ale prezentului ordin).  
12. Serviciul resurse umane și cancelarie (dna V. Pâslaru) va aduce la cunoștința 

personalului universității prezentul ordin. Decanii facultăților (dna L. Cibuc, C. 

Cușnir) vor informa studenții privind trecerea la instruirea la distanță.  
13. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prezentului ordin mi-o asum. 

 

Contez mult pe cooperarea tuturor membrilor comunității universității și a partenerilor 

instituției în această perioadă dificilă. 
 

 
 
 
 
 

 

Larisa ȘAVGA, 
 

Prof.univ., dr.hab., rector 


