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ORDIN

Nr. Q / / ua '15 

din 16.03.2020

Cu privire la asigurarea activităţii USDC în perioada de 
suspendare a procesului educaţional 
în instituţiile de învăţământ

în scopul asigurării activităţii USDC în perioada de suspendare a activităţilor educaţionale redate 
prin contact direct ordonată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării prin ordinul nr. 292 din 
10.03.2020 şi ulterioare

ORDON:

1. Activităţile didactice vor fi organizate on-line în conformitate cu orarul lecţiilor pentru semestrul 
II al anului de învăţământ 2019-2020. Dna prim-prorector, Liliana Rotaru va coordona procesul şi 
va emite o dispoziţie prin care se vor reglementa aspectele administrativ-metodologice ale 
asigurării acestui proces.

2. Activităţile de cercetare ştiinţifică care nu necesită prezenţa în instituţie vor fi organizate la 
distanţă, conform planurilor de activitate ale proiectelor de cercetare şi planurilor individuale. 
Coordonatorii de proiecte de cercetare vor monitoriza şi raporta săptămânal gradul de progres în 
activitatea de cercetare desfăşurată.

3. Activităţile administrative care nu cer prezenţa fizică obligatorie se vor realiza la distanţă, în baza 
unei cereri şi a unui plan operaţional de activitate. Dna prorector, Ana Erhan va monitoriza şi 
raporta săptămânal gradul de progres în realizarea acestor activităţi.

4. Activitatea căminului se desfăşoară în regim de protejare sporită a locatarilor şi evidenţă a stării 
lor de sănătate. Dna prorector, Ana Erhan va întreprinde în continuare măsuri de informare a 
locatarilor căminului şi igienizarea spaţiilor, în conformitate cu Ordinul Rectorului nr. 01/cn-ll 
din 11.03.2020 si ordinul nr. 01/cn-12 din 16.03.20209

5. Se vor reactualiza componenţele echipelor de intervenţie în caz de situaţii excepţionale existente 
la USDC şi se vor atenţiona de starea lor de alertă pentru perioada imediat următoare.

6. Dna prorector, Ana Erhan va continua monitorizarea şi raportarea stării de sănătate a angajaţilor în 
sectorul administrativ şi logistic în conformitate cu Dispoziţia nr. 02/cn -  05 din 10.03.2020.

7. Dna prim-prorector, Liliana Rotaru va dispune directorilor Şcolilor Doctorale monitorizarea 
activităţii conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor în regim on-line. Totodată, specialiştii 
principali, responsabili cu activitatea administrativă în cadrul şcolilor doctorale, vor monitoriza şi 
raporta despre starea de sănătate a angajaţilor şi doctoranzilor.

8. Dna prim-prorector, Liliana Rotaru va dispune Secţiei Relaţii Internaţionale şi Comunicare 
contactarea on-line şi telefonică a studenţilor USDC aflaţi în programe de mobilitate şi 
monitorizarea activităţii lor, precum şi a stării de sănătate.

Rector USDC,

doctor habilitat

Aurelia HANGANU


