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ORDIN

Nr.

- //

din 11.03.2020

Cu privire la suspendarea procesului educaţional
în instituţiile de învăţământ

în temeiul Hotărârii nr. 6 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii
Moldova şi a Ordinului emis de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 292 din 10.03.2020
ORDON:

1. A suspenda procesul educaţional în USDC în perioada 11 martie-23 martie 2020.
2. Cadrele didactice vor continua activitatea metodico-ştiinţifică planificată, inclusiv la distanţă, în
conformitate cu planurile individuale de lucru; decanul şi şefii de departamente vor monitoriza
activitatea cadrelor didactice, precum şi starea lor de sănătate.
3. Personalul încadrat în proiectele de cercetare va continua activitatea ştiinţifică planificată, inclusiv
la distanţă, în conformitate cu planurile individuale de lucru; şefii Centrelor de cercetare vor
monitoriza activitatea în cadrul proiectelor de cercetare, precum şi starea de sănătate a angajaţilor.
4. Personalul administrativ al USDC va activa în regim obişnuit cu respectarea măsurilor de protecţie
şi prevenire a răspândiri infecţiei cu virusul COVID-19 emise de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale şi în conformitate cu Dispoziţia nr. 02/cn-05 din 10.03.2020.
5. Pentru această perioadă, se limitează accesul persoanelor străine în blocurile de studii şi căminul
studenţesc şi se interzice cazarea în camerele de oaspeţi ale căminului.
6. Se interzice organizarea activităţilor sociale/culturale în căminul studenţesc.
7. Se recomandă studenţilor locatari ai căminului, care nu sunt încadraţi în câmpul muncii, să plece
pe perioada sistării orelor la domiciliul de bază.
8. Personalul de serviciu din blocurile de studii vor asigura igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor
comune şi a birourilor.
9. în perioada 11-23 martie se va organiza, în căminul studenţesc, curăţenia şi igienizarea spaţiilor
comune, deratizarea împotriva gândacilor de bucătărie.
10. în perioada 11-23 martie se va oferi concediu persoanelor care îl vor solicita.
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