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Ordin nr. 02- Q ţ /  
din 30 noiembrie 2020

cu privire Ia activitatea Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 
Cahul în condiţiile stării de urgenţă în sănătate publică pe perioada 

30 noiembrie 2020 - 1 5  ianuarie 2021

în temeiul Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 
noiembrie 2020 privind declararea stării de urgenţă în sănătate publică pe perioada 30 
noiembrie 2020 -  15 ianuarie 2021, a ordinului Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 
Republicii Moldova nr. 987 din 17.09,2020, emit următorul

ORDIN:

1. Se va respecta în continuare mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în 
conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID- 
19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 
nr. 30 din 11 septembrie 2020.

2. Decanii vor asigura desfăşurarea procesului didactic în regim on-line, potrivit 
prevederilor Metodologiei privind modul de organizare a procesului de studii în anul 
universitar 2020-2021 în contextul epidemiologie de COVID-19, aprobată prin Hotărârea 
Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, proces-verbal nr. 01 din 
01.09.2020 şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie din 12 octombrie 2020, proces verbal nr. 
07.

3. Se interzice organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice şi activităţilor 
extracuriculare cu prezenţa fizică a cadrelor ştiinţifico-didactice, didactice şi a studenţilor.

4. Şefii subdiviziunilor structurale universitare vor stabili pentru angajaţii din subordine 
un regim flexibil de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea 
funcţionalităţii universităţii şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la 
serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de munGă, 
se va asigura munca la distanţă.

Regimul de activitate al personalului subdiviziunilor va fi reflectat într-un grafic, elaborat 
de şefii subdiviziunilor, coordonat cu prorectorul responsabil şi aprobat de rector.

5. Se permite accesul în instituţiile de învăţământ:
- studenţilor şi cursanţilor Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
- personalului angajat al instituţiei - conform programului de muncă.
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6. Se menţine respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei 
COVID-19:

6.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru;
6. 2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
6.3. respectarea regulilor dc igienă respiratorie, purtarea măştilor dc protecţie în toate 

spaţiile deschise şi închise;
6.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de. către persoanele 

cărora le-a fost stabilit regimul respectiv;
6.5. monitorizarea personala de fiecare angajat a stării de sănătate.

7. Conducătorii subdiviziunilor vor aduce prezentul ordin la cunoştinţa subalternilor.
8. Prezentul ordin se afişează pe pagina oficială a USC: http:Avww.usch.md/
9. Se desemnează responsabili pentru aplicarea prezentului ordin şefii subdiviziunilor 

universitare.
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