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MĂSURI DE PROTECŢIE 

ÎMPOTRIVA INFECTĂRII CU SRAS-CoV-2 ŞI ACCESUL ŞI ACCESUL ÎN 
CĂMINELE/CANTINELE STUDENȚEȘTI LA NIVELUL 

UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREŞTI 
 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art.1 În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu noul Coronavirus şi 

având în vedere măsurile stabilite prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României, transpuse în 
Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie din data de 18 martie 2020, se impune instituirea unor reguli de 
aducere la îndeplinire a respectivelor dispoziţii.  
Art.2 Prezentele măsuri se aplică studenţilor de la studiile universitare de licenţă, 
master şi doctorat, pe toată perioada de suspendare a activităților didactice față în 
față. 

 
Capitolul II 

Modul de a acţiona în cazul existenţei unei suspiciuni de contaminare cu virusul 
COVID-19  

 
Art.3 Orice student al Universității Tehnice de Construcții Bucureşti care soseşte în 
ţară dintr-o zonă afectată de Coronavirusul SARS-CoV-2 intră în carantină în baza 
hotărârii autorităţii competente.  
Art.4 Studenţii care au călătorit în străinătate vor comunica traseele parcurse la 
numărul de telefon 0212433650 sau la adresa de e-mail cabinetrector@utcb.ro 
pentru a se lua măsurile necesare în vederea protejării stării lor de sănătate, precum 
şi pentru a se evita eventualele contaminări.  
Art.5 (1) Orice student al Universității Tehnice de Construcții Bucureşti care a intrat 
în contact cu persoane ce s-au întors din ţări afectate de noul Coronavirus şi au 
simptome de febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare şi stări de oboseală 
sau orice student care prezintă el însuşi o infecţie respiratorie şi acuză simptomele 
enumerate anterior și oricare alt simptom definit de Ministerul Sănătății sau alte 
autorități competente, va urma regulile și hotărârile Comitetului Național pentru 
Situații Speciale de Urgență, precum și cele ale Decretului privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României din 16.03.2020 şi va respecta indicaţiile primite.  
(2) În situaţia în care persoana va fi izolată sau se va afla în carantină la domiciliu, 
va înştiinţa universitatea la adresele mentionate anterior.  
Art.6 În ipoteza în care un student prezintă simptomele specifice infectării cu noul 
Coronavirus, universitatea anunţă Cabinetul Medical studențesc UTCB care va lua 
măsurile prevăzute de lege. 
 

Capitolul III 
Măsuri urgente privind accesul în clădiri şi reorganizarea pazei 
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Art.7 (1) În perioada următoare se restricţionează accesul vizitatorilor în căminele 
universităţii, acesta fiind permis doar studenţilor/locatarilor cazaţi în căminul 
respectiv, personalului de deservire a căminului, angajaţilor UTCB responsabili, 
precum şi angajaţilor societăților comerciale ce prestează servicii şi/sau execută 
lucrări (strict necesare în această perioadă).  
(2) Studenţii/ locatarii care decid din anumite motive să rămână cazaţi în această 
perioadă în căminele UTCB o vor face pe propria răspundere, vor da o declaraţie, 
conform Anexei 1, la Administrator şi vor semna în borderoul cu studenţii/locatarii 
cazaţi în cămin.  
(3) Accesul studenţilor/ locatarilor se va face în baza legitimaţiei de student (vizată 
la zi) şi/sau CI, cu obligaţia verificării în borderoul aflat la punctul de acces în cămin 
şi înregistrării în Registrul de evidenţă a persoanelor.  
 

Capitolul IV 
Alte măsuri de monitorizare a riscurilor privind Coronavirusul SARS-CoV-2 

 
Art.8 Activitatea de pregătire şi servire a mesei în cantina UTCB se suspendă, 
urmând a se asigura dezinfecţia spaţiilor şi obiectelor.  
Art.9 Se vor efectua activităţi speciale de igienizare în toate spaţiile UTCB. 
Art.10 La nivelul UTCB se desfăşoară o campaniei de informare cu privire la măsurile 
de prevenție necesare, prin intermediul website-ului, social media și prin distribuirea 
de afișe informative în toate clădirile universității și prin canalele de comunicare 
internă, prin e-mail-uri transmise către studenți și către salariații UTCB, cu privire la 
măsurile de prevenție care trebuie respectate și implementate pentru a preveni 
riscurile de apariție a cazurilor de infecție cu acest virus. 
 

Capitolul V 
Măsuri de prevenire a infectării cu noul Coronavirus1 

 
Art.12 Se recomandă respectarea următoarelor reguli:  
1) Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact 
cu o suprafață potențial contaminată.  
2) Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.  
3) Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.  
4) Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică 
folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.  
5) Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care 
intrați în contact, atât acasă, cât și la locul de muncă.  
6) Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.  
7) Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.  
8) NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași 
tacâmuri.  

                                                      
1 https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-
raspandirii-coronavirus-covid-19/ 
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9) NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, 
indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice noului Coronavirus.  
10) Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul 
dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât 
previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.  
11) Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o 
poartă.  
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Capitolul VI 
Dispoziţii finale 

 
Art.13 (1) Studenţii au obligaţia de a respecta şi de a pune în aplicare măsurile 
prezentate.  
(2) Prezentele măsuri intră în vigoare începând cu 18.03.2020, data aprobării de 
către Consiliul de Administraţie al Universității Tehnice de Construcții Bucureşti și 
este valabil pe perioada suspendării activităților didactice față în față. 
 


