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Nr. 87 C

Referitor la organizarea
activității practice pentru anul de învățământ 2019-2020

În temeiul Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, nr. 350 din 19.03.2020 și în scopul organizării eficiente a stagiilor de practică
pentru anul de învățământ 2019-2020, desfășurat on–line, în condițiile pandemiei Covid-19,
emit prezenta

DISPOZIȚIE:
1.

A

Tipul practicii

Practică de
iniţiere în
specialitate
Anul I

desfășura

stagiile

de

instruire

practică

on-line

Modalitatea
desfășurarii

Specialitatea

Consultații on-line cu
elevii desfășurate de către
conducătorii de practică
din cadrul CNC al ASEM

,,Turism”
,,Organizarea serviciilor în
hoteluri și complexe turistice”
,,Comerț”
,,Merceologie”
,,Tehnologia alimentației publice’’

cum

urmează:

Perioada
desfăşurării practicii
18.05.20-12.06.20

,,Marketing”

,,Contabilitate”
Consultații on-line cu
,,Turism”
elevii
desfășurate
de
către
,,Comerț”
Practica
conducătorii de practică
tehnologică I din CNC al ASEM și de la ,,Merceologie”
,,Tehnologia alimentației publice’’
Anul II
unitățile economice
,,Organizarea serviciilor în
hoteluri și complexe turistice”
Consultații on-line cu
,,Contabilitate”
Practica de
elevii desfășurate de către
specialitate I
conducătorii de practică
,,Marketing”
Anul II
din cadrul CNC al ASEM
,,Turism”
,,Tehnologia alimentației publice’’
,,Comerț”
elevii desfășurate de către
,,Merceologie”
conducătorii de practică
,,Organizarea serviciilor în
din CNC al ASEM și de la hoteluri și complexe turistice”

Practica
tehnologică II
Consultații on-line cu
Anul III

Practica de
specialitate II
Anul III

după

unitățile economice

,,Contabilitate”
,,Marketing”

18.05.20-05.06.20
18.05.20-19.06.20

18.05.20-05.06.20
18.05.20-19.06.20
18.05.20-29.05.20

18.05.20-12.06.20

2. A desfășura, după un grafic distinct, elaborat de directorul adjunct pentru instruire practică și
producere coordonat cu șeful de catedră, orele repartizate conducătorilor de practică pentru
consultații on-line, verificarea rapartelor de practică, susținerea rapoartelor de practică.
3. A prelungi perioada de desfășurare a practicii ce precede probele de absolvire pentru elevii
anului de studii IV, de la toate specialitățile, cu excepția elevii de la specialitatea
,,Contabilitate” până la data de 02.06.2020, conform graficului stabilit;
4. A prelungi perioada de desfășurare a practicii ce precede probele de absolvire pentru elevii
anului de studii IV, specialitatea ,,Contabilitate” până la data de 26.05.2020 conform
graficului stabilit;
5. A responsabiliza șefii de secție cu privire la monitorizarea și sistematizarea săptămânală a
documentației prezentate de conducătorii de practică(Fișa de evidență și Catalogul electronic);
6. A constitui grupuri de verificare a activității desfășurate on – line de către fiecare conducător
de practcă (Catalogul electronic, produsele elevilor), dirijate de șefii de secție;
7. A responsabiliza șefii de secție referitor la asigurarea organizării și a desfășurării a unei
activități practice transparente și calitative de transcriere, după verificare, în cataloagele
grupelor academice, a tuturor înregistrărilor efectuate în Catalogul electronic al grupei
academice / Fișele electronice de evidență, pe durata procesului de învățare la distanță;
8. Se desemnează responsabil de organizarea activității practice dna Elena Movileanu, director
adjunct pentru instruire practică și producere.
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