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ORDIN nr. m
dino?£? O8 2021
”Cu privire la măsurile de organizare a activităţii Universităţii de Stat din Moldova
pentru anul de învăţământ 2021-2022, în condiţii de siguranţă epidemiologică,
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2”

Avînd în vedere instituirea începând cu 13 august 2022 a stării de alertă la nivel naţional
de cod portocaliu, prin Hotărîrea nr.59 din 13 august 2021, a Comisiei Extraordinare de Sănătate
Publică,
Ţinînd cont de situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 şi a factorilor de risc privind
managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii
Moldova rezultată din analiza realizată de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică şi atestată
prin Hotărîrea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică,
Ţinînd cont de ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republcii Moldova cu
privire la organizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţămînt nr.l 170 din 24.08.2021,
în scopul organizării în siguranţă a procesului educaţional în cadrul USM începând cu 1
septembrie al anului de studii 2021-2022,

ORDON:
1. începând cu 1 septembrie 2021, activitatea Universităţii de Stat din Moldova se va
desfăşura cu prezenţa fizică, în condiţiile respectării prevederilor instrucţiunii aprobate
prin Hotărîrea nr. 60 din 23.08.2021 a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, bazată
pe următoarele principii:
1.1 .vaccinarea împotriva CO V ID -19;
1.2. purtarea măştilor de protecţie;
1.3. aerisirea/ventilarea încăperilor;
1.4. menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1 metru;
1.5. prevenirea aglomerării;
1.6. curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor şi a echipamentelor cu produse biocide avizate
(Registrul naţional al produselor biocide disponibil pe pagina web a Agenţiei
Naţionale pentru Sănătate Publică https://ansp.md/index.php/registrul-nationalalproduselor-biodistructive);
1.7. instruirea, informarea şi comunicarea ( studenţi, personal didactic şi nedidactic);
1.8.protecţia sănătăţii studenţilor, cadrelor didactice şi a altui personal aflat în grupele de
vârstă expuse la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau stări imunosupresive;
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3.
4.

5.

6.
7.
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9.

1.9. respectarea legislaţiei sanitare în vigoare.
La data de 1 septembrie 2021, în incinta USM, inclusiv în curţi, nu vor fi organizate
festivităţi sau alte evenimente publice dedicate începutului anului de studii 2021-2022.
Pentru a asigura protecţia tinerilor încadraţi în procesul educaţional, se recomandă
vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului didactic, nedidactic şi auxiliar.
Până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%, personalul didactic,
nedidactic şi auxiliar nevaccinat va efectua din cont propriu şi va prezenta, o dată la 14
zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2
sau test PCR la COVID-19).
Nu se supun testării indicate în pct.4 persoanele care prezintă:
5.1.certificat de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu
orice tip de vaccin autorizat);
5.2.concluzie medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a
anticorpilor anti-COVID-19.
5.3.Actul confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata a
90 de zile de la data efectuării investigaţiei.
Se acordă o zi liberă pentru vaccinare angajaţilor din cadrul USM care se vaccinează
împotriva COVID-19.
A informa studenţii despre prevederile instrucţiunii privind măsurile de organizare a
activităţii instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic şi
superior (publice şi private) pentru anul de învăţământ 2021-2022, în condiţii de
siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
aprobate prin Hotărîrea nr. 60 din 23.08.2021 a Comisiei Extraordinare de Sănătate
Publică (instrucţiunea se anexată la prezentul ordin).
Secţia Resurse Umane va aduce la cunoştinţă prezentul ordin tuturor angajaţilor
Universităţii de Stat din Moldova.
Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina d-nei Otilia Dandara,
prorector pentru activitate didactică.
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