
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE 

 

ORDIN 

 

      Nr.  05-A                                                                     din  21.01.2021 

 

   Activitatea de bază 
 

Cu privire la organizarea procesului de  

studii în cadrul AMTAP 

 

În temeiul deciziei nr. 2 din data de 20 ianuarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova  

 

ORDON 

 

1. În scopul prevenirii răspândirii epidemiei  virusului COVID-19 în perioada 24 ianuarie-

20 februarie procesul educațional în cadrul AMTAP va fi organizat în continuare în 

regim online în conformitate cu orarul lecțiilor de grup și cu orarele lecțiilor individuale 

stabilite. 

2. Susținerea examenelor de Master va fi organizată după data de 20 februarie. 

3. Șefii de departamente/catedre și decanii: 

• vor asigura buna desfășurare a tuturor activităților didactice în sistem online, în 

conformitate cu actele normative în vigoare și prezentul Ordin; 

• vor informa studenții și personalul științifico-didactic, didactic și nondidactic din 

subordine despre prevederile prezentului  ordin; 

• vor coordona activitățile didactice în sistem online, desfășurate de cadrele didactice 

universitare în aceasta perioada;  

• vor monitoriza desfășurarea tuturor orelor conform orarelor stabilite;  

• vor informa Rectoratul despre organizarea procesului de studii în sistem online lа 

sfârșitul fiecărei săptămâni; 

• vor monitoriza starea de sănătate a cadrelor didactice și a studenților și vor informa 

cu regularitate administrația. 

4. Șefii celorlalte subdiviziuni: 

a. vor organiza un regim de lucru care va asigura buna funcționare a 

subdiviziunii reieșind din specificul acesteia și posibilitățile angajaților; 

b. vor  realiza  controlul  funcționalității  subdiviziunilor  și  a  tuturor  angajaților  

din subordine; 

c. vor informa Rectoratul printr-o notă de serviciu la sfârșitul fiecărei săptămâni 

despre activitatea subdiviziunii. 

5. Accesul în blocurile de studii este permis angajaților în baza legitimațiilor.  

6. Accesul persoanelor străine este în continuare restricționat. 

7. Purtarea măștilor în toate spațiile AMTAP este obligatorie. 

8. Intendenții vor monitoriza respectarea tuturor măsurilor de prevenire a  răspândirii 

virusului COVID 19: măsurarea obligatorie a temperaturii, înscrierea în registru a 

tuturor persoanelor care intră în bloc cu informarea zilnică a Rectoratului,  asigurarea  

cu substanțe igienizante etc. 

 
Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum. 

 

Rector AMTAP Victoria MELNIC 


