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Cu privire la reluarea procesului educaţional 
la distanţă începând cu 06.04.2020

NICOLAE TESTE MITA NU STATE IJNIVERSITY 
OF MEDICINE AND PHARMACY 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

în temeiul Circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 04/1-09/2072 din 
03.04.2020 în scopul protecţiei sănătăţii şi vieţii beneficiarilor de studii şi a angajaţilor 
Universităţii, urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice şi declarării stării de urgenţă, pentru 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului didactic la distanţă,

ORDON:

1. A relua procesul de studii la distanţă, începând cu 06.04.2020, în conformitate cu 
Recomandările-cadru de organizare a activităţilor didactice în sistem on-line în instituţiile de 
învăţământ superior, pe perioada suspendării procesului educaţional în sălile de studii, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 366 din 20.03.2020. Responsabili: 
Olga Cerneţchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică; Silvia Stratulat, şef 
Departament Didactic şi Management Academic; decanii facultăţilor; şefii de subdiviziuni 
didactice; Gabriel Russu, şef Departament Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

2. A organiza, a coordona şi a asigura realizarea procesului didactic începând cu 06.04.2020, 
inclusiv în perioada 21-24.04.2020 - zile declarate anterior „Vacanţa de Paşte", după cum 
urmează:
2.1. pentru disciplinele liniare la toate programele de studii conform orarului aprobat;
2.2. pentru disciplinele modulare la toate programele de studii conform noului orar 

elaborat şi aprobat.
Responsabili: Olga Cerneţchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică; Silvia 
Stratulat, şef Departament Didactic şi Management Academic; decanii facultăţilor; şefii de 
subdiviziuni didactice.

3. A utiliza în procesul didactic la distanţă tehnologiile informaţionale disponibile (modulul 
„Cursuri live” în SIMU, Google Classroom; Google Meet, ZOOM, Skype, Messenger, 
Viber şi altele) pentru realizarea prelegerilor şi a lucrărilor practice/de laborator/seminarelor 
on-line. Responsabili: decanii facultăţilor; şefii de subdiviziuni didactice.

4. Activitatea didactico-metodică la catedrele clinice va fi realizată preponderent de către 
personalul didactic, care nu este implicat în prestarea serviciilor medicale în cadrul 
instituţiilor medico-sanitare publice antrenate în tratarea pacienţilor cu COVID19. 
Responsabili: şefii de subdiviziuni didactice.

5. A asigura evidenţa şi a monitoriza participarea studenţilor la activităţile didactice on-line. 
Responsabili: şefii subdiviziunilor didactice.



6. A asigura evidenţa studenţilor-voluntari, care participă în prestarea serviciilor medicale în 
cadrul instituţiilor medico-sanitare publice antrenate în tratarea pacienţilor cu COVID19 şi 
în alte activităţi de voluntariat la solicitarea autorităţilor abilitate. Responsabili: Marcel 
Abraş, prorector pentru activitate socială; decanii facultăţilor; şefii de subdiviziuni didactice; 
Gheorghe Buruiană, preşedintele Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină.

7. A asigura buna funcţionare a Sistemului Informaţional de Management Universitar şi a 
gestiona metadatele Modului Didactic în SIMU. Responsabil: Gabriel Russu, şef 
Departament Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

8. A aduce la cunoştinţă prevederile prezentului ordin comunităţii universitare. Responsabil: 
Silvia Ciubrei, şef Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice.

9. Controlul executării prezentului ordin a atribui dnei Olga Cerneţchi, prim-prorector, 
prorector pentru activitate didactică.

Rector,
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