
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CULTURII ŞI CERCETĂRII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT 
DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

SI SPORT

MINISTRY OF EDUCATION, 
CULTURE AND RESEARCH OF 
THE REPUBLIC OF MOLDOVA

STATE UNIVERSITY OF 
PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORT

O R D I N

r
Din 2 5. Oö, S.DS.O

nr  "1Ref.:La organizarea activităţilor didactice in 
sistemul online

Nr. 8

L J

în conformitate cu Ord. nr.366; nr.368 din 20.03.2020 ale Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, având în vedere suspendarea procesului 
educaţional până la 31 martie 2020, în legătură cu evoluţia situaţiei epidemiologice 
din ţară şi totodată, organizarea activităţilor didactice în sistem online pe această 
perioadă, ORDON:

1. A organiza desfăşurarea activităţilor didactice în sistem online pe perioada 
suspendării procesului educaţional în sălile de studii în conformitate cu 
Recomandările-cadru al MECC al RM (Anexă la odinul nr. 366 din 20 martie 
2020).

2. în scopul trecerii la activităţi online de predare -  învăţare -  evaluare cu 
studenţii, a crea Grupul de coordonare a activităţilor didactice online în următoarea 
componenţă:

- director Departament sudii;
- decan Facultatea Sport;
- decan Facultatea Kinetoterapie;
- decan Facultatea PPS;
- decan Facultatea Pedagogie;

- Budevici-Puiu Liliana - dr., conf.univ., catedra Managementul culturii fizice;
- Lascov Andrei - inginer-programator;
- Sorocean Victor - inginer;
- Dervici Ana - secretar.
3. Şefii catedrelor vor familiariza cadrele didactice cu prevederile 

Recomandărilor-cadru de organizare a activităţilor didactice în sistem online pe 
perioada suspendării procesului educaţional în sălile de studii şi vor monitoriza

- Calugher Viorica
- Triboi Vasile
- Racu Serghei
- Nastas Andrei
- Busuioc Serghei



eficacitatea acestora, prezentând un raport la finele săptămânii decanilor 
facultăţilor.

4. Decanii facultăţilor vor perfecta rapoartele cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor didactice în sistem online pe programe de studii şi le vor 
prezenta săptămânal Departamentului Studii.

5. Modalităţile de organizare a procesului didactic online vor fi selectate la 
decizia titularilor de curs şi în funcţie de posibităţile tehnologice ale studenţilor. 
Vor fi folosite platformele de gestionare a conţinuturilor digitale ale USEFS: 
platforma MOODLE, catalogul electronic al colecţiei bibliotecii USEFS, 
repozitoriul instituţional; precum şi poşta electronică, skype, grupuri pe viber, 
platforma online classroom.google.com şi alte instrumente IT.

6. în cazul în care, la unităţile de curs nu sunt pregătite suporturi de curs în 
format digital, titularii de curs vor elabora în timp util materialele pentru prelegeri, 
seminare, probe de evaluare etc. şi le vor pune la dispoziţia studenţilor.

7. Se va lucra în sistem online şi la tezele de licenţă, maşter, proiectele de an, 
unde cadrele universitare vor aplica modalităţile optime de comunicare online cu 
studenţii.
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8. Stagiile de practică vor fi orientate pentru activităţile online, conform 
conţinuturilor curriculare şi ghidate de coordonatorii stagiilor de practică, unde este 
posibil, a implica şi coordonatorii practicii din partea unităţilor-baze de practică.

9. Se desemnează responsabili de executarea prezentului ordin dl Dorgan 
Viorel, prim-prorector, Calugher Viorica, director Departamentul studii, decanii şi 
şefii catedrelor.
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