
Măsuri Anti-COVID-19 în anul universitar 2020-2021 în ASEM 
 
1. Măsurile instituţionale privind reluarea procesului didactic, incepând cu 1 septembrie 

2020.   
- A fost emis Ordinul Rectorului ASEM Nr.78-A din 15.06.2020  prin care a fost obligată 

conducerea facultăților, Departamentelor, a Direcției Tehnologii Informaționale, întregul 
personal al ASEM să întreprindă măsuri necesare în vederea unei eventuale prelungiri a 
procesului de studii în ASEM, începând cu 01 septembrie 2020 în regim online (la distanță) 
sau într-o formă combinată (față în față și online) prin orientarea preponderent spre folosirea 
în acest scop a platformei educaționale ”MOODLE ASEM” 

- Organizarea studiilor începând cu 1 septembrie în două schimburi , la ore diferite în intervalul 
de timp 8.00-17.30.  

- ASEM , analizând scenariile recomandate de către MECC cu privire la reluarea procesului 
didactic, va discuta în ședința Senatului  din 28 august 2020 posibilitatea de a organiza 
prelegerile (indiferent de mărimea grupei) în regim online pe platforma MOODLE ASEM, iar 
orele practice (seminar, laborator) – în săli de studii. În acest sens, vor fi utilizate sălile de 
studii cu capacitate mai mare, astfel încât să fie posibilă respectarea distanței fizice între 
studenți. 

- Orele de curs și seminarele vor fi organizate în zile diferite, adică într-o zi studenții vor avea 
doar ore de curs (pentru a sta acasă), iar în altă zi – doar seminare, lucrări practice și de 
laborator (pentru a veni la ASEM). Zilele vor fi diferite pentru diferite facultăți. Sălile pentru 
studenți vor fi fixe, excluzând deplasarea acestora, cu excepția lucrărilor de laborator. 

2. Organizarea raportului contact direct - lucru individual, numărul săptămanal de ore în 
sălile de curs, formele de evaluare, organizarea lucrărilor practice, seminarelor şi 
lucrărilor de laborator, a stagiilor de practică etc.  

- Organizarea activităților didactice menționate va fi efectuată în corespunde cu planurile de 
studii existente, fără modificări.  Stagii de practică în semestrul I, începând cu 9 noiembrie, 
sunt prevăzute pentru studenții de la ciclul II, masterat, care, în proporție de 80 la sută îl 
realizează la locul de muncă. Pentru ceilalți vor fi prevăzute activități specifice în funcție de 
evoluția situația cu COVID19.  Evaluarea studenților va fi efectuată în formă scrisă, 
preponderent utilizând platforma MOODLE ASEM.  

3. Metodologii şi resurse tehnice pentru organizarea in continuare a invăţămantului la 
distanţă.   

- Pentru a folosi mai eficient platforma MOODLE, în această vară s-au făcut și continuă să se 
facă dotări tehnice suplimentare. 

- Studioul TV al ASEM (dar și alte săli) este pus la dispoziția tuturor solicitanților pentru a 
elabora conținuturi de cursuri în format electronic. 

-  Studenților care nu au calculator sau nu dispun de acces la Internet  li se va oferi posibilitatea 
să folosească în scopuri de instruire (inclusiv orele de curs) Centrul Multimedia, Sălile cu 
Calculatoare ale ASEM, sau alte săli (eventual, ale Bibliotecii), amenajate și dotate 
suplimentar.  

- În fiecare vacanță de iarnă cadrele didactice au avut posibilitatea să participe (și au participat) 
la cursuri de instruire (40 ore) - Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în 
instruire (Sistemul Moodle). Pe parcursul ultimilor 5 ani au fost instruite 115 persoane. 
Începând cu luna martie 2020 cunoștințele au fost aplicate practic în activitatea didactică și de 



evaluare. Suplimentar, în perioada de pandemie au fost elaborate de către conf.univ. 
Portarescru Serghei instrucțiuni video, disponibile la: 

-  https://youtu.be/9MSodAWWtc4 
- https://youtu.be/vN0cBS-FM5Y 
- https://youtu.be/MrJ-wSh0pac 
- https://youtu.be/mYYKOxg-NDI 
- https://youtu.be/QbUdkujRdgs 
- https://youtu.be/dHMbIY54x4c 
- https://youtu.be/jnybjgEtNYY 
- https://youtu.be/54M0amqLKik 
- https://youtu.be/VXRSdRC8zfE 
- https://youtu.be/UrtAttSIfhs 
- https://youtu.be/F6vGQE2TyZY 
- https://youtu.be/WBg6xH7PWXY 
- https://youtu.be/JlJiI3TIE7A 
- https://youtu.be/IJkiwpS-YC8 
- https://youtu.be/5Jy7FfbRxdQ 
- https://youtu.be/UwvOR0nIdeU 

 
4. Măsurile Anti-COVID-19 de cazare a studenților în căminele ASEM și de funcționare a 

căminelor, în general. Stabilirea cerințelor speciale pentru autoizolarea studenților 
internaționali: 

- depunerea online a cererilor de cazare a studenților în cămin; 
- repartizarea odăilor va fi efectuată pentru fiecare facultate și an de studii în zile și locații 

diferite; 
- cazarea studenților în odăi cu respectarea unui spațiu minim de 6m² pentru o persoană cazată; 
- amenajarea unei odăi pentru izolare în cămin, în cazul în care apar simptome de infecție a unui 

locatar; 
- asigurarea personalului din cămine cu măști și mănuși de unică folosință, dezinfectant pentru 

mâini, săpun lichid; 
- dotarea căminelor cu dezinfectant, detergenți pentru curățarea spațiilor și alte materiale pentru 

curățenie; 
5. Protecţii zilnice COVID-19 pentru tot personalul şi studenţii: curăţarea frecventă a 

spaţiilor în campus, reguli igienico-sanitare clare pentru studenţi şi cadre didactice, în 
special, pentru acei care prezintă simptome de răceală, gripă sau COVID-19.  

- amenajarea în incinta campusului universitar a unui punct medical; 
- instalarea la intrarea în blocurile de studii a punctelor de dezinfectare a mâinilor și măsurare a 

temperaturii; 
- aprovizionarea instituției cu termometre, dezinfectant, măști și mănuși de unică folosință, 

viziere; 
- aprovizionarea cu săpun lichid și șervețele pentru mâini; 
- aprovizionarea cu dezinfectanți pentru curățarea spațiilor; 
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6. Dotarea instituției cu materialele necesare pentru respectarea măsurilor sanitare și 
acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către punctele medicale universitare în cazul 
apariției simptomelor clinice de infecție. 

- Punctul medical ASEM este dotat și în continuare va fi aprovizionat cu dezinfectanți, măști și 
mănuși de unică  folosință; 
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