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Ministerul Educației, Culturii  
și Cercetării al Republicii Moldova 

 
UNIVERSITATEA DE STAT 

„ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI 

 

Ministry of Education, Culture and  
Research of the Republic of Moldova 

 
ALECU RUSSO BALTI STATE 

UNIVERSITY 

MD–3121, Bălți, str. Pușkin, 38, tel.: (+373) 231 52 430, fax: (+373) 231 52 439, www.usarb.md, e-mail: anticamera@usarb.md 
 

 
ORDIN 

 Din 16 aprilie 2020                                                                                                                              Nr. 02-36 
 
Conținut: Cu privire la modificarea Programul procesului de  
învățământ pentru anul universitar 2019-2020, ciclurile I, II și III  
(studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență 
 
 

 
În conformitate cu Dispoziția nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova și a hotărârii Consiliului de administrație din 14 aprilie 2020, 
proces-verbal nr. 8, ca urmare a evoluției situației epidemiologice din țară,  

 
ORDON: 
 

1. A modifica Programul procesului de învățământ pentru anul universitar 2019-2020, 
ciclurile I, II și III (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență, 
aprobat la ședința Senatului din 28 iunie 2019, prin excluderea Vacanței de Paști. 
 

2. A desfășura în perioada 21-25 aprilie și în data de 27 aprilie 2020 procesul didactic la 
distanță.  

 
3. A elabora orarul activităților didactice la distanță pentru perioada 21-25 aprilie și 27 

aprilie 2020 și a publica orarul pe pagina web http://orar.usarb.md. Responsabili: decanii 
facultăților, dna Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitatea didactică. 

 
4. A modifica Programul procesului de învățământ pentru anul universitar 2019-2020, 

ciclurile I și III (studii superioare de licență, doctorat), studii cu frecvență redusă, aprobat 
la ședința Senatului din 28 iunie 2019 după cum urmează:  

a. a extinde sesiunea de studii prin modificarea perioadei din 04-11 mai 2020 în 04-
21 mai 2020; 

b. a modifica sesiunea de examinare din 12-19 mai 2020 în 23-30 mai 2020.  
 

5. A elabora orarul activităților didactice pentru învățământul cu frecvență redusă până la 
data de 27 aprilie 2020 și a publica orarul pe pagina web http://orar.usarb.md. 
Responsabili: decanii facultăților, dna Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitatea 
didactică.  
 

6. A monitoriza activitățile didactice desfășurate la distanță prin conectarea directă la orele 
promovate conform orarului. Responsabili: dna Lidia Pădureac, prim-prorector pentru 
activitate didactică; dl Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”; 
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dna Svetlana  Stanțieru, șefa Centrului Activitate Didactică; decanii facultăților; șefii de 
catedră. 

 
7. Personalul științifico-didactic și didactic va realiza procesul educațional în corespundere 

cu orarul publicat pe pagina web http://orar.usarb.md și vor asigura posibilitatea de 
monitorizare a activității didactice desfășurată la distanță prin oferirea accesului la 
videoconferințele orelor sau la activitățile pe platforme educaționale pentru persoanele 
desemnate în pct. 6 al prezentului Ordin.   
 

8. A aduce la cunoștința personalului științifico-didactic și personalului didactic, studenților 
prevederile prezentului ordin, prin publicarea acestuia pe pagina web a Universității și 
retransmiterea prin e-mail. Responsabil: dl Ghenadie Cabac, șef DTI; decanii 
facultăților, șefii de catedre. 

 
9. Informarea șefilor subdiviziunilor USARB și controlul privind executarea prezentului 

Ordin mi-l asum personal. 
 
 
 
 
 

 Rector                                                                                 Natalia Gașițoi 
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