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PRINCIPII GENERALE
1.1 PREZENTARE GHID
Acest Ghid se bazează pe ORDINUL comun nr. 5.196 din 3 septembrie 2021.
Ghidul este destinat tuturor departamentelor relevante ale Rectoratului U.T.C.B., decanatelor
facultăților, serviciilor din cadrul Direcției General Administrative precum și tuturor actorilor care

participă activ la organizarea activităților în cadrul universității.
Ghidul se bazează pe 4 principii fundamentale:
o
o
o
o

Menținere distanță fizică
Gesturi de protecție
Curățare și dezinfectare spații
Informare și comunicare

1.2 GESTURI DE PROTECȚIE - SECURITATEA SANITARĂ O PRIORITATE LA
ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR
Acțiunile de protecție prezentate în acest ghid trebuie aplicate in universitate atât de către
studenți/candidați, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic cât și de vizitatori .

Pentru a menține maladia la distanță, păstrați distanța de 1,0 m între voi !
Masca pentru toți!

Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg personalul didactic,
nedidactic și didactic auxiliar al UTCB a măștii de protecție în sălile în care se desfășoară activități
didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în UTCB, în
spațiile secretariatului departamentului/ decanatului/ rectoratului / altor compartimente
funcționale, în timpul deplasării în universitate și în timpul pauzelor dintre activitățile didactice
(atunci când se află în interior).
Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1,0 metru între studenți/cursanți este
obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții a măștii de protecție în timpul pauzelor în aer
liber, precum și în spațiile aglomerate.

Aerisirea încăperilor și a altor spații
Aerisirea spațiilor durează cel puțin 10 minute de fiecare dată. Sălile de curs/seminar și alte săli
ocupate în timpul zilei vor fi ventilate:
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o
o
o

dimineața, înainte de sosirea candidaților – min.30 min,
în timpul fiecărei pauze - 10 min,
seara în timpul curățeniei localului.

MĂSURI
PENTRU
UNIVERSITAR

ORGANIZAREA

ÎNCEPERII

ANULUI

2.1 ASIGURAREA COORDONĂRII ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE A INFECTĂRII
CU SARS-COV-2
Universitatea are obligația să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în ceea ce privește:
a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;
c) organizarea accesului în universitate;
d) organizarea programului de învățământ;
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în instituție;
g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către studenți privind măsurile
de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

2.2 SCENARII APLICABILE IN FUNCȚIE DE SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ
GENERALA, ce pot fi adoptate de către universitate:

Scenariul 1

Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/
cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a
acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, astfel încât să
fie asigurată o distanță de minimum 1 m2 /student pentru orele de curs/ seminar

Scenariul 2

Participare in sistem mixt - prezenta fizica si online, in functie de specificul
programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile epidemiologice, conform
procedurilor proprii fiecărei universitati.

Scenariul 3

Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar:
•
•

Universitatea informează Ministerul Educației cu privire la data începerii anului universitar;
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București informează, înainte de reluarea
cursurilor, după vacanțele universitare, senatul universitar al instituţiei de învăţământ
superior, cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul municipiului București, în vederea
stabilirii scenariului de începere a cursurilor;
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•

•

•

•

modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în
instituțiile de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei
universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
scenariul de funcţionare al instituţiei de învăţământ pe parcursul anului universitar se va
actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de situația privind evoluţia
epidemiologică publicată pe site-ul DSP;
înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de
particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele
umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu
consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare
şi desfăşurare a activităţilor didactice;
propunerea este fundamentată pe baza informării DSPMB cu privire la situaţia
epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele
existente în fiecare instituție de învăţământ.

Înainte de reluarea cursurilor, universitatea stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de
învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor
suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din universitate sau
persoana desemnată de conducerea instituţiei.
Responsabilități:
• Ministerul Educației şi Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate şi instituțiile din subordine,
stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;
• Direcțiile de sănătate publică supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori
de câte ori există cazuri de infecție în instituția de învățământ superior și calculează săptămânal
rata infectării la 14 zile pentru fiecare localitate în parte, punând rezultatele la dispoziția Ministerului
Educației și a universităților.

2.3 PREGĂTIREA UNIVERSITĂȚII PENTRU DESCHIDEREA NOULUI AN
UNIVERSITAR
Capacitatea instituțională este determinată astfel încât să se respecte măsurile sanitare ce trebuie
aplicate.
Înainte de reluarea cursurilor, Universitatea stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de
învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor
suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din instituţia de
învăţământ sau persoana desemnată de conducerea instituţiei.
Organizarea și întreținerea spaţiilor vor permite asigurarea distanțării de minim 1 metru. În situația
în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin:
a) amplasarea optimă a mobilierului;
b) stabilirea circuitelor funcţionale;
c) organizarea spaţiilor de recreere;
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d) evaluarea necesarului de resurse umane;
e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenți şi
personal.

Cum va fi organizat accesul în universitate?
•
•
•

•
•
•
•

Distanțarea fizică va fi menținută la intrare, folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje
aplicate pe sol, bariere etc.);
Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite, în funcție de zone sau de clădiri
(etaj, aripă etc.);
Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de studenți/
cursanți. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a
persoanelor care intră în universitate este esențială;
Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.);
Căile de acces (de tip poartă, ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii studenților /
cursanților, pentru a limita punctele de contact;
După dezinfecția mâinilor, studenții/cursanții vor merge direct în sălile în care sunt
programate activitățile didactice și de cercetare.
Părinţii / Însoţitorii studenților cu dizabilităţi au acces în universitate, cu respectarea
normelor de protecţie sanitară necesare.

ORGANIZAREA SPAȚIILOR PENTRU ASIGURAREA DISTANȚĂRII FIZICE
Cum vor fi organizate sălile în care se desfășoară activitățile didactice?
•

•

•

•

Sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența
fizică a studenților în universitate va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea
fizică de minimum 1 metru între studenți:
o dacă configuraţia sălii (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de
minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa
maxim posibilă între studenți.
Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfășoară activități didactice înainte de sosirea
studenților, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, la începutul și la
finalul zilei, iar în timpul pauzelor dintre activitățile didactice, minimum 10 (zece) minute; se
recomandă păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil.
Studenții/ personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul
activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, cât și
în timpul pauzelor, precum și în toată perioada în care se află în interiorul clădirii universității.
Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării
măștilor uzate. Se recomandă coșurile de gunoi cu capac și pedală, prevăzute cu sac în
interior.
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•

•
•

Se recomandă ferm purtarea măstii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să
asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care
înlocuiesc măștile.
La intrarea în universitate şi pe coridoare vor fi aşezate dispensere / flacoane cu soluţie
dezinfectantă pentru mâini.
Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru evitarea punctelor de contact.

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Cum se va întocmi programul orar de desfăşurare a activităţilor didactice ?
Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale
orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se optimizeze timpul
petrecut în spațiu închis, să se asigure aerisirea spațiilor și să se evite aglomerările la intrare și ieșire
în pauze.
Sunt permise festivitățile de deschidere a anului universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea
obligatorie a măștii de protectie și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.

Ce acțiuni de prevenție în timpul pauzelor se vor întreprinde?
•
•

Studenții vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanțării fizice.
Studenții nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiectele
de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).

Cum se va organiza sediul secretariatului / departamentului/ decanatului/rectoratului ?
•

•
•
•

Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
o la intrarea în sediul secretariatului / departamentului/ decanatului/rectoratului;
o la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun.
Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane.
Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție din perspectiva respectării
normelor de igienă.
Se interzice consumul în comun de alimente și băuturi nealcoolice, de către mai mulți
angajați sau de către angajați și terțe persoane (vizitatori, etc.), în cadrul aceluiași birou /
spațiu de învățământ .

Cum se vor organizarea curțile interioare/spațiile exterioare clădirilor universității ?
•

Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure
distanțarea fizică.

Cum se vor organiza activitățile sportive?
•

Se recomandă desfășurarea activităților sportive în spații deschise sau, în cazul în care
acest lucru nu este posibil, după un program stabilit și monitorizat de către cadrul didactic.
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•
•

•

•
•
•

Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți studenții.
Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără
obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență
mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără
obligativitatea purtării măștii de protecție.
Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care
nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maximum posibile și a
unei aerisiri permanente.
Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții vor fi instruiți ca pe tot parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate.
La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți studenții trebuie să efectueze igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool.
Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții speciale și aerisirea sălii de sport după
fiecare activitate didactică cu o formație de studiu.

Cum se va organiza și desfășura practica de specialitate ?
•
•
•
•

•

Desfășurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se
organizează conform reglementărilor specifice.
Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți studenți /
cursanți, vor fi prevăzute modalități și mijloace de dezinfectare adaptate.
Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale.
Atunci când grupe diferite de studenți/cursanți se succed în laboratoare / spații de
desfășurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor,
echipamentelor și a materialelor cu care studenții/cursanții intră în contact, după fiecare
formație de studii.
Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră.

2.4 INSTRUIREA PERSONALULUI ȘI COMUNICAREA PERMANENTA DE
INFORMAȚII PRIVIND PREVENIREA INFECTĂRII CU SARS-COV-2
Personalul sanitar sau persoanele desemnate de către universitate vor efectua instruirea
personalului didactic / nedidactic / didactic auxiliar al instituției pentru a observa starea de sănătate
a studenților/cursanților, precum și pentru implementarea normelor din prezentul document și vor
furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind
igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de
purtare și eliminare corectă a măștilor și măsurile necesare de distanțare fizică.
Cadrele didactice au obligația să anunțe responsabilul desemnat de către conducerea universității
în cazul în care studenții / cursanții prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip
respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecțioasă
(vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea
aplicării protocolului de izolare.
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2.5 COMUNICAREA DE INSTRUCȚIUNI
Studentul are obligația de a anunța universitatea cu privire la absența sa, în următoarele situații:
•
•
•

prezintă simptome specifice;
a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.

CRITERII DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE pentru
realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților
Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unitățile de învățământ universitar care
desfășoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre
a senatului universitar, la propunerea Consiliului de Administrație al universității, în raport cu
numărul de îmbolnăviri din universitate şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate cu avizul
Direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti.
Suspendarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenţilor se impune la depășirea
ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București de 6 la mia de
locuitori.
La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă, activitățile
didactice în format fizic pentru acea grupă se suspendă.
Cursurile se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv,
pentru studenții din grupă care se testează și rezultatul este negativ.
Testarea personalului si studenților se realizează în a 8- a zi de la data confirmării cazului pozitiv
de către cadrul medical din instituția de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o
echipă mobilă din cadrul DSPMB. Până la efectuarea testului, studenții continuă activitatea
didactică în regim online. Studenții care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică
dupa 14 zile de la suspendarea acestora.
La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice
auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea Universității care va informa
DSPMB.
Nu se vor prezenta la cursuri în instituția de învățământ:
a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, și se află
în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu
o persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
În situațiile enumerate mai sus, dacă starea de sănătate le permite, studenții/personalul didactic
pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
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ALTE DISPOZITII
La nivelul fiecărui Decanat se pot stabili măsuri suplimentare față de cele prezentate în
cadrul Ghidului.

PROTOCOALE: izolare, cămine
4.1 PROTOCOL DE IZOLARE A STUDENŢILOR/CURSANŢILOR BOLNAVI
Se aplică în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ
superior, a prezenței în cămine, febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu tuse,
dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare
generală modificată).
• Se va izola imediat studentul/cursantul în izolator sau în spațiul special desemnat din
facultate / universitate. Studentul/cursantul va purta o mască, va fi separat de restul grupei
/ colegilor de cameră, se va izola imediat studentul/cursantul în izolator sau în spațiul special
desemnat din facultate/universitate. Se va deschide o fereastră pentru aerisire.
• Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar,
acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi
folosit de oricine altcineva.
• Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă
sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela
serviciul de urgenţă 112.
• Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte
mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde.
• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce studentul/cursantul a plecat,
pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane.
• Studentul/Cursantul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune
prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, respectiv în
cămin, cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea
diagnosticului.

4.2 PROTOCOL PENTRU CĂMINE
•
•
•

Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția corespunzătoare
tuturor spațiilor comune și de cazare.
Vor fi efectuate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor comune.
Măsuri de protecție:
o Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările.
o Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune.
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o
o
o
o

o
o
o

o

o

Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de
protecție individuală.
Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat.
Se va evita utilizarea de covoare/mochete.
Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese
sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea
adaptată specificului fiecărui spațiu.
Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar
activitățile să se desfășoare în camera proprie.
Personalul care se ocupă de pază va fi instruit cu privire la regulile specifice de
funcționare a căminului în perioada respectivă.
În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în
aplicare protocolul de izolare și se va anunța DSP sau se va apela serviciul de
urgență 112.
Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin,
cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu; în cazul în care nu are grup
sanitar propriu vor fi carantinați în izolator;
Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza
alimentele la ușa camerei.

Accesul în Cămine se va face conform Hotărârii Consiliului de Administrație 8074 din 10
septembrie 2021.
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