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ORDIN
nr. _02-009_
din _11_martie_2020
cu privire la suspendarea procesului educațional pe perioada 11 – 23 martie 2020
În baza ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 292 din
10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ, emit
următorul
ORDIN:
1. Se suspendă procesul educațional din Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în
perioada 11 – 23 martie 2020.
2. Se pune în sarcina Comisiei responsabile de profilaxia epidemiologică (Danilceac O.,
Bazic V., Caciuc A., Ceclu L., Chironachi V., Ilicciev M.), desemnate prin ordinul
Rectorului USC nr. 02-005 din 26.02.2020 să asigure executarea indicațiilor MECC
expuse în circularele 03/1-09/1156 din 24.02.2020 și nr. 03/1/09/1593 din 09.03.2020, a
ordinelor MECC nr. 174 din 25.02.2020 și nr. 292 din 10.03.2020, precum și a ordinului
Rectorului USC nr. 02-005 din 26.02.2020.
3. Decanii facultăților (Ceclu L, Chironachi V., Ilicciev M.) vor informa studenții (ciclul I
(licență) și ciclul II (master), prin directorii de programe și șefii de departamente/catedre,
despre prezentul ordin.
4. Directorul Centrului de Formare Continuă (Barbă M.) va informa cursanții cursurilor de
formare continuă despre prezentul ordin.
5. Pe parcursul perioadei 11 - 23 martie 2020, căminele studențești:
 vor fi închise, iar locatarii lor urmează ca pe parcursul zilei de 11.03.2020 să se
deplaseze la domiciliul cu viza de reședință permanentă.
 locatarii căminelor urmează să-și păstreze lucrurile personale în așa mod încât să
nu împiedice accesul în odăi, dezinfectarea și profilaxia încăperilor.
 Se pune în sarcina administratorului căminelor (Bazic V.), precum și membrilor
Comisiei responsabile de profilaxia epidemiologică (Danilceac O., Bazic V.,
Caciuc A., Ceclu L., Chironachi V., Ilicciev M.) să informeze locatarii căminelor
studențești despre prezentul ordin.
6. Se interzice accesul persoanelor străine în clădirile Universității (blocurile de studii,
căminele studențești, spațiile auxiliare), conform pct. 4 din circulara MECC nr. 03/11

09/1593 din 09.03.2020. Dl Danilceac Oleg, prorector și dl Caciuc Andrei, inginer
principal, vor aduce prezentul la cunoștința personalului responsabil de accesul în
clădirile și pe teritoriul USC.
7. Șefii de departamente/catedre (Blașcu O., Bercu O., Cojocari-Luchian S., Grosu L.,
Nedelcu A., Rumeus Iu.) și directorul Centrului de Formare Continuă (Barbă M.) vor
informa persoanele care activează prin cumul (cadrele științifico-didactice, didactice și
formatorii) despre prevederile prezentului ordin.
8. Pe parcursul perioadei 11 – 23 martie 2020, cadrele științifico-didactice și didactice de
bază a USC vor activa în regimul normal de lucru (7 ore pe zi sau 35 ore pe săptămână,
conform art. 298 alin. (1) al Codului Muncii al RM), realizând activitățile din norma
științifică și metodică planificată în sarcinile anuale de muncă.
9. Personalul de conducere, auxiliar și de specialitate al USC își va desfășura activitatea în
regimul normal de muncă.
10. Decanii facultăților (Ceclu L., Chironachi V., Ilicciev M.), în coordonare cu dna Todos
Irina, prorector, vor efectua modificări în orarele cursurilor pentru a asigura realizarea,
după 23 martie 2020, a planurilor de învățământ pentru semestrul II al anului de studii
2019-2020.
11. Dl prorector Danilceac Oleg, decanii facultăților (Ceclu L., Chironachi V., Ilicciev M.),
dl inginer principal Caciuc Andrei, administratorii blocurilor de studii (Dascal E.,
Bogdan N.) și căminului studențesc (Bazic V.) vor aduce prezentul ordin, prin afișaj, la
cunoştinţa studenților, și angajaților din subdiviziuni, şi vor monitoriza situaţia.
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