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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 22 septembrie 2020 

Cu privire la rezultatele aplicării învățământului  

la distanță în semestrul de primăvară al anului  

universitar 2019/2020, experiența acumulată și  

perspective de aplicare pentru viitor 

În baza raportului prorectorului pentru studii, dlui conf. univ., dr. Serghei Andronic și a 

discuțiilor aferente 

SENATUL CONSTATĂ: 

• A fost fundamentată baza normativă a procesului de studii online pe durata stării de urgență 

cauzată de pandemia Covid-19 prin: 

✓ Elaborarea și aprobarea la Ședința Biroului Senatului din 10.04.2020 și la Ședința 

Senatului din 30.04.2020, Proces verbal nr. 8 a Regulamentului privind organizarea 

studiilor superioare de licență (ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la Universitatea 

Tehnică a Moldovei, pe durata stării de urgență cauzată de pandemia Covid-19; 

✓ Elaborarea și aprobarea la Ședința Senatului din 26.05.2020, Proces verbal nr. 9 a 

Metodologiei de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, 

integrate și de master în format online la Universitatea Tehnică a Moldovei;  

✓ Elaborarea și aprobarea la ședința Consiliului de administrație din 03.07.2020, Proces 

verbal nr. 20 a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Concursului cursurilor 

digitale la Universitatea Tehnică a Moldovei; 

✓ Emiterea a 6 dispoziții care au vizat măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

Coronavirus, organizarea activităților didactice, metodice și de cercetare, măsurile de 

acces restricționat în căminele UTM, consolidarea măsurilor de prevenire și profilaxie 

epidemiologică, organizarea sesiunilor de examinare și reexaminare la distanță, măsurile 

suplimentare în căminele UTM pe perioada suspendării procesului educațional. 

• Odată cu declanșarea stări de urgență toate activitățile de studii au fost trecute în regim online, 

fiind admise următoarele aspecte de adaptare la forma de instruire la distanță: 

✓ Adaptarea orarului activităților didactice auditoriale și neauditoriale; 

✓ Utilizarea diferitor platforme și aplicații pentru realizarea activităților didactice; 

✓ Adaptarea conținutului și a metodelor de realizare a activităților practice la condițiile 

învățământului la distanță; 

✓ Organizarea consultațiilor suplimentare și a ghidării studenților în regim personalizat, 

adaptat la asigurarea tehnică a acestora. 

• În scopul asigurării calităţii studiilor şi evaluărilor în regim online au fost întreprinse 

următoarele acţiuni: 

http://www.utm.md/
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De nivel tehnic: 

✓ Reconfigurarea telefoniei IP, configurarea nodurilor campus pentru necesitățile de 

conectare la distanta; 

✓ Acordarea drepturilor de acces la sistemele informaționale de management universitar 

pentru desfășurarea activităților de muncă la domiciliu; 

✓ Configurarea rețelelor de comunicații necesare pentru elaborarea transmisiunilor online, 

cu oferirea suportului tehnic profesorilor; 

✓ Actualizarea și acordarea suportului tehnic în utilizarea platformei Moodle, versiunea 3.8, 

care prezintă parte de evaluare bine dezvoltată, oferind posibilitate de a formula întrebări 

legate de construcția diferitelor echipamente, scheme cinematice, tehnologice și de 

structură; 

✓ Oferirea suportului IT și înregistrarea cursurilor; 

✓ Acordarea suportului necesar pentru activarea, resetarea parolelor, crearea conturilor de 

email corporativ pentru toate categoriile de utilizatori; 

✓ Atribuirea în baza cererilor studenților și profesorilor, a licențelor pentru softul 

SolidWorks la mașinile de lucru pe care le utilizează la domiciliu; 

✓ Asigurarea suportului tehnic al procesului de predare la distanță, oferind cadrelor 

didactice 142 laptopuri și permițând transmiterea a 25 calculatoare staționare la domiciliu. 

Suplimentar, la începutul lunii august, a. 2020, a demarat  procedura de achiziție a altor 

200 de  laptopuri pentru cadrele didactice, care vor fi repartizate acestora cel târziu la 

începutul lunii noiembrie curent. 

De nivel didactic: 

✓ Elaborarea și distribuirea ghidurilor specifice pentru setarea conexiunilor VPN, 

configurarea SI la domiciliu, asigurarea conexiunii la distanță, de instalare, configurare 

și utilizare a MS Office 365 Teams, de utilizare a Webex Meeting, de sincronizare a 

fișierelor OneDrive în Windows cu accesul fișierelor la domiciliu, de utilizare și 

configurare a serviciilor de telefonie IP; 

✓ Ghidarea studenților, inclusiv de la forma de învățământ cu frecvență redusă, în vederea 

înscrierii și instruirii pe platformele online; 

✓ Completarea informației pe platforma Moodle, pentru asigurarea studiului individual al 

studenților; 

✓ Crearea grupelor de studenți pe platforme educaționale și pe pagini de socializare; 

✓ Organizarea susținerii proiectelor/tezelor de licenţă/finalizare studii integrate/master pe 

platformele Cisco Webex, MS Teams cu înregistrarea întregului proces; 

✓ Realizarea cursurilor online, live, de pregătire pentru BAC. 

De formare şi perfecționare a cadrelor didactice: 

✓ 23 persoane au obţinut certificate de perfecționare în a. u. 2019/2020, eliberate de MECC, 

specialitatea: Utilizarea mijloacelor informaţionale de comunicare în învăţământ; 

✓ Facultatea CIM a instituit grupul de formatori pe platforma Microsoft Teams „Formare 

Instrumente TIC”, constituit din cadre didactice experimentate în utilizarea 

instrumentelor online, obiectivul grupului fiind instruirea și partajarea bunelor practici, 
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precum și consultarea întregii universități privind aplicarea instrumentelor TIC în 

activitățile de predare-învățare-evaluare, dar și de digitizare a cursurilor; 

✓ În perioada 19.03.2020 – 31.03.2020 Facultatea CIM a organizat un șir de instruiri în 

vederea inițierii în utilizarea platformei Moodle, elaborarea şi implementarea evaluărilor 

în Moodle, organizarea activităților de grup în Moodle, aplicării activităților legate de 

grupurile Moodle care pot determina multiple aspecte de gestiune a unui curs, aplicarea 

Microsoft Teams în organizarea unor activități și evaluări curente în grupuri, gestionarea 

notelor în Moodle; 

✓ La solicitarea facultăților au fost organizate seminare şi consultații individuale centrate 

pe specificul platformei Moodle în versiunea 3.7 și folosirea instrumentelor de Notare- 

Raportare (setarea cataloagelor, întocmirea rapoartelor privind activitatea studenţilor). 

De ordin managerial: 

✓ Modificarea Calendarului universitar pentru a. u. 2019/2020, semestrul de primăvară, 

ciclul I, studii superioare de licenţă (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă) și 

ciclul II, studii superioare de master ca urmarea a decretării situației excepţionale 

condiționată de pandemia Covid-19; 

✓ Informarea cadrelor didactice (prin poșta corporativă) cu privire la deciziile adoptate cu 

referire la organizarea activităților didactice, metodice și de cercetare în condițiile 

carantinei epidemiologice COVID-19; 

✓ Crearea registrelor electronice plasate pe One Drive cu acces online pentru toate cadrele 

didactice; 

✓ Monitorizarea săptămânală de către facultăți, Direcția Management Academic și 

Asigurarea Calității, Consiliul de Administrație, a activităților desfășurate; 

✓ Organizarea și desfășurarea unui sondaj de opinie pentru a identifica nivelul de satisfacție 

a studenților ca urmare a desfășurării activităților didactice la distanță; 

✓ Dezvoltarea funcționalităților platformei Universitatea mea pentru organizarea 

activităților de finalizare a anului universitar în regim la distanță și pregătirea pentru anul 

universitar următor prin semnarea declarațiilor, contractelor de studii și a acordurilor, 

precum și realizarea sondajului Opinii ale absolvenților UTM în regim online; 

✓ Lansarea concursului cursurilor digitale la Universitatea Tehnică a Moldovei; 

✓ Deplasarea termenului de realizare a concursului de ocupare a locurilor cu finanțare 

bugetară pentru sfârșitul lunii august 2020 în vederea atenuării gradului de frustrare și 

anxietate a studenților UTM. 

• În perioada 23 martie – 15 mai 2019 Direcția Management Academic şi Asigurarea Calității 

a realizat monitorizarea săptămânală a activităților de studii, urmărind participarea cadrelor 

didactice şi a studenților cu prezentarea rezultatelor în cadrul Consiliului de administrație. Per 

ansamblu, în perioada de monitorizare, au participat în activități de studii desfășurate online 

57% dintre studenți şi 79% cadre didactice. O parte de activități au fost desfășurate offline, 

prin distribuirea către studenți a materialelor didactice prin poșta electronica, cu recepționarea 

ulterioară a lucrului realizat individual. 
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