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DISPOZIŢIE

Cu privire la regimul de lucru al angajaţilor USDC
şi activităţilor locatarilor din căminul USDC în perioada de 16.05.- 30.06.2020

în temeiul Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 
2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgenţă în 
sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului 
dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice şi a Hotărârii Comisiei Naţionale 
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020 în vederea asigurării respectării 
stricte a măsurilor de control şi combatere a infecţiei de COVID -19,

Dispun:

1. în baza prevederilor art. 28.1 din Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de 
Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020 (în continuare: HCNESP nr. 11 / 2020), se 
instituie un regim special de lucru, cu atragerea la serviciu doar a personalului strict 
necesar pentru asigurarea funcţionalităţii USDC pentru anumite activităţi stabilite de 
conducere.

2. Procesul didactic se va realiza în continuarea în regim online, cu respectarea 
documentelor naţionale şi instituţionale emise în acest sens.

a. Procesul educaţional la distanţă, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale din cadrul programelor de licenţă, maşter şi doctorat, se va 
realiză în sistem Online, inclusiv examenele de curs şi finale.

b. Departamentele şi şcolile doctorale vor monitoriza activitatea didactică a 
studenţilor şi profesorilor, conform planurilor de acţiuni elaborate.

c. Cadrele didactice vor utiliza diverse modalităţi de comunicare online cu 
studenţii corelate cu posibilităţile tehnice şi specificul formării profesionale.

d. Prioritate se va acorda procesului de definitivare şi susţinere a tezelor de 
licenţă şi maşter, definitivarea rapoartelor pentru stagiul de practică, lichidarea 
restanţelor.

3. Prim prorector Liliana Rotaru, prorector activitate economică şi logistică Ana Erhan , 
directorii de Centre, şi serviciului personal vor elabora pentru fiecare subdiviziune un 
grafic de prezenţă în USDC, care să asigure accesul fluidizat al personalului la 
serviciu; Serviciul personal va monitoriza respectarea graficului.

4. Luând ca bază prevederile art. 2.9 şi art. 28.2 din HCNESP nr. 11 / 2020, conducătorii 
de proiecte, directorii de centre vor facilita şi proiecta desfăşurarea muncii la distanţă 
pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă
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şi poate fi exercitată la domiciliu; pentru activităţile desfăşurate angajaţii vor raporta 
săptămânal şefului subdiviziunii.

5. Luând ca bază prevederile art. 2.8 şi art. 2.10 din HCNESP nr. 11 / 2020, prorector 
activitate economică şi logistică Ana Erhan va asigura organizarea activităţii, 
instruirea personalului şi amenajarea locurilor de muncă cu respectarea măsurilor de 
prevenire cu infecţie Covid 19.

6. Luând ca bază prevederile art. 2.9 şi art. 8 din HCNESP nr. 11 / 2020, personalul cu 
vârsta de peste 63 de ani, alte persoane care se regăsesc în zona de risc sau se află în 
condiţii familiale de risc, vor continua activitatea de la distanţă şi se vor prezenta la 
locul de muncă doar la solicitarea conducerii instituţiei sau a şefilor de entităţi. 
Persoanele care cad sub incidenţa acestor categorii vor prezenta conducătorului de 
subdiviziune sau şefului serviciu personal o dată pe săptămână rapoarte privind 
activitatea desfăşurată;

7. Luând ca bază prevederile art. 28.1 şi art. 28.2 din HCNESP nr. 11 / 2020, personalul 
care activează prin cumul extern va continua activitatea de la distanţă şi se va prezenta 
la locul de muncă doar la necesitate şi/sau solicitarea conducerii. Persoanele care cad 
sub incidenţa acestor categorii vor prezenta conducătorului de subdiviziune sau 
şefului serviciu personal o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea 
desfăşurată.

8. Luând ca bază prevederile art. 27 din HCNESP nr. 11 / 2020, se stabileşte regimul 
special de lucru pentru desfăşurarea activităţii de la 08.00 până la 16.30 şi pauza de 
masă de la 12.00 până la 12.30, cu posibilitatea revenirii la orarul din trecut în funcţie 
de evoluţia situaţiei epidemiologice;

9. Luând ca bază prevederile art. 11 şi art. 22 din HCNESP nr. 11 / 2020, se interzice 
desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice şi altor şedinţe publice în incinta USDC. 
Acestea se vor transfera sau desfăşura în regim Online.

10. Se vor respecta în continuare măsurile de precauţie sporită în condiţiile de pandemie, 
de către locatarii căminelor USDC

11. Dna A. Erhan, prorector, va monitoriza în continuare respectarea măsurilor de 
precauţie şi asigurare cu materiale necesare prevenirii răspândirii infecţiei cu viru’sul 
COVID-19

12. Secţia personal şi logistică va aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor prevederile 
actualei dispoziţii.

13. In funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice din Republica Moldova, termenul 
indicat va fi revizuit şi adus la cunoştinţă tuturor angajaţilor.
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