PLAN DE MĂSURI
privind organizarea activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la Universitatea din București (UB)
(În baza ordinului comun al Ministerului Educației nr 5196/3.09.2021 și Ministerului sănătății nr
1756/3 sept 2021 publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.
848/6.IX.2021 13)
I. Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar:
1. În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului
didactic, Universitatea din București, prin implicarea tuturor facultăților sale decide scenariul de
funcţionare propriu. Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația
epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu și
de resursele fiecărei instituții de învățământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea
senatului universitar, stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a
activităților didactice, după cum urmează:
Scenariul 1
Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor
studenților/cursanților la toate activitățile didactice,
conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și
aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel
încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student pentru
orele de curs/seminar
Scenariul 2
Participare în sistem mixt — prezență fizică și on-line, în funcție
de specificul programelor de studiu, de
infrastructură și de condițiile epidemiologice, conform
procedurilor proprii fiecărei universități
Scenariul 3

Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice
on-line

1.1 Sunt permise festivitățile de deschidere a anului universitar, organizate doar în exterior, cu
purtarea obligatorie a măștii de protecție.
1.2. 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 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidență mai
mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără
obligativitatea purtării măștii de protecție.
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1.3. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul Universității din
București se vor aplica criteriile de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se
impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, de la respectiva
formaţie de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul
întregii instituţii de învăţământ superior pentru 14 zile, acestea urmând a se desfăşura online,
respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.
I.4. Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului universitar se va
face ori de câte ori este nevoie.
II. Pregătirea facultăților pentru deschiderea noului an universitar
1. Evaluarea infrastructurii;
 Fiecare fiecare entitate/facultate va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în
procesul de învăţământ, precum şi spaţii pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Pot
fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării activităţilor didactice
pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de
învăţământ;
 Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor
ocupate (în măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între
studenţi, precum şi între aceştia şi cadrul didactic sau dotarea cu separator în situaţia în care
distanţarea fizică nu poate fi asigurată;
2. Stabilirea circuitelor funcţionale;
3. Organizarea spaţiilor de recreere;
4. Evaluarea necesarului de resurse;
5. Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
6. Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi şi
personal;
7. Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.
III. Măsuri de protecţie în contextul epidemiologic al infectării cu SARS-CoV-2
1.Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
Conducerea Universității din București desemnează un responsabil, dintre angajaţii instituţiei de
învăţământ superior, care va coordona activităţile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la
nivelul instituţiei. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii direcţiilor
de sănătate publică, ai autorităţilor publice locale şi CMBSU. De asemenea, la nivelul fiecărei
facultăţi va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităţilor de prevenire a
infectării cu SARS-CoV-2.
2.Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ și a programului, în
contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2
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2.1 Organizarea spațiilor și accesul în unități de învățământ:
a) Accesul în imobil:
 Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
 Accesul și fluxul de persoane în interiorul instituţiei (facultăților /clădirilor /tuturor spațiilor
folosite) se face prin demarcare cu benzi vizibile sau săgeți indicatoare care să asigure
"trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul instituţiei şi de părăsire a acesteia,
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile
şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenţi prin
stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.
 La intrarea în imobil și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare sală vor fi așezate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.
b) Organizarea sălilor:
1. Sala de curs/seminar/laborator va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de
minimum 1 metru între studenți. Dacă sala (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică
de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maximum
posibilă între studenți;
2. Deplasarea acestora în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea, pe cât posibil, a
aceleiași săli pentru o singură grupă de studenți/cursanți, cu excepția laboratoarelor, pentru care se
va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;
3. Este interzis schimbul de obiecte personale;
4. Va fi asigurată aerisirea sălilor înainte de sosirea studenților/cursanților, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la
finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
5.Studenții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în
interior; se recomandă ferm purtarea măștii 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, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul
special;
c) Organizarea grupurilor sanitare:
1. Este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de
unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;
2. Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod
frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității.
2.2. Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive:
1. Organizarea programului universitar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la
intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;
2. Intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al
acestora să fie minim;
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3. Studenții vor respecta pe toată durata pauzelor recomandările emise pentru menținerea distanțării
fizice.
4. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței
dintre studenți;
5. Studenții nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente
de scris, etc.);
6. Este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică în exterior;
7. 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 maxim posibile și a unei aerisiri
permanente;
8. Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții vor fi instruiți/informați ca pe tot
parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
9. La începutul și la finalul orelor de educație fizică, toți studenții/cursanții trebuie să respecte
normele de igienă a mâinilor;
10. Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de studenți;
11. Activitățile sportive se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
3.Organizarea activităților practice profesionale:
1. Instruirea practică a studenților la operatorul economic se organizează conform reglementărilor
proprii ale acestuia, cu respectarea legislației în vigoare;
2. Laboratoarele vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică maximum posibilă;
3. Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți studenți. Vor fi
prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;
4. Vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale;
5. Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare (laptop, mouse, tastatură);
6. Atunci când se succedă grupe diferite de studenți/cursanți în sala de sport, vor fi realizate
curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care studenții/cursanții
intră în contact, după fiecare grupă;
IV. Comunicarea de instrucțiuni/informații utile:
1. În cazul în care prezentați simptome în timpul programului cadrul didactic va dispune izolarea
studentului/cursantului și va contacta serviciile de urgență, după caz;
2. Se vor purta discuții cu studentul referitoare la cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din
jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2;
3. Se va explica studentului că, deși cursurile se desfășoră față–în-față, trebuie să respecte strict
măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;
4. Se va recomanda studentului să se spele pe mâini: atunci când intră la cursuri/laboratoare, când
părăsește sala, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este
necesar;
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5. Se va explica studentului cum să poarte corect masca de protecție și i se va prezenta necesitatea
purtării acesteia;
6. Se va sfătui studentul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți
cursanți obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris / de laborator
etc.);
7. Se va indica asigurarea curățeniei/dezinfecției zilnice a obiectelelor de uz frecvent (telefon,
tabletă, computer, mouse etc.);
8. În situația în care studentul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație),
diaree, vărsături, acesta va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după
caz, și nu se va prezenta la cursuri;
9. Studentul va comunica facultății, telefonic sau prin mijloace electronice, starea sa de sănătate, în
vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.
10.Studentul are obligația să anunțe facultatea/unitatea de învățământ cu privire la absența sa în
următoarele situații:
o când prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
o când a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
o când este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în
carantină.
V. Protocoale
1. Protocol pentru cantine
 Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de
precomandă;
 În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor
aferente meselor şi a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane;
 Se vor respecta măsurile de distanțare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât și pentru
intervalele de circulație, de distribuire a alimentelor etc.;
 Se vor aplica măsurile de distanţare fizică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât
şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea produselor alimentare etc.;
 Gestionarea echipamentelor şi obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va
fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică
folosinţă;
 Înainte şi după fiecare masă studenţilor/cursanţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi
respectarea normelor de igienă;
 Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă;
 Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;
 Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de
curăţenie şi dezinfecţie.
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2. Protocol pentru cămine
 Înainte de redeschiderea căminului se efectuează curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a
tuturor spaţiilor comune şi de cazare;
 Se efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor comune;
 Măsuri de protecţie:
1. Se stabilesc modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi;
2. Camerele se repartizează în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice
de cel puţin 1 m între paturi;
3. Se atribuie camerele în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră sau, dacă acest lucru
nu este posibil, din cauza numărului mare de solicitări de cazare din partea studenţilor,
camerele vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul
studenţilor din formaţii de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Se asigură o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este
cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi
suficiente;
5. Se limitează deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările;
6. Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune;
7. Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie
individuală;
8. Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;
9. Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
10.
Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze
şi să aerisească în mod regulat camerele;
11.
Se recomandă accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau
săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată
specificului fiecărui spaţiu;
12.
Li se recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile să
se desfăşoare în camera proprie;
13.
Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile
specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;
14.
În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se pune în
aplicare protocolul de izolare şi se anunţă DSP sau se apelează serviciul de urgenţă 112.
3. Protocol de izolare a studenţilor/cursanţilor bolnavi
 Se aplică în cazul în care studenţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior,
a prezenţei în cămine, febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse,
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dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii,
stare generală modificată);
 Izolarea imediată a studentului:
1. Studentul va purta mască, va fi separat de restul formaţiei de studiu din care face
parte/colegilor de cameră şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi instituţia de
învăţământ superior însoţit.
2. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe.
3. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;
4. Dacă în perioada izolării studentul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta
trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de
oricine altcineva;
5. Persoana care ajută studentul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se
va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
6. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul/cursantul a plecat,
pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
7. Studentul 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.
V. Criterii de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa
fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor
cazuri de COVID-19
 Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze instituţia de învăţământ superior despre
fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi/cursanţi, cadre didactice sau alte categorii de
personal;
 În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie de învăţământ
superior, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei;
 Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa
fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior se stabileşte, potrivit art.
7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar,
cu respectarea măsurilor stabilite prin ordonanţă şi ordinul din care face parte prezenta
anexă şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul
orelor de practică, în următoarele circumstanţe:
a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 în una dintre formaţiile de studiu
din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activităţile didactice care presupun
prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu respective şi al tuturor celorlalte structuri din care
aceasta face parte, dacă au existat activităţi didactice comune, precum şi al tuturor formaţiilor de
studiu la care au susţinut activităţi cadrele didactice care au interacţionat cu studentul depistat
pozitiv. În situaţia în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 2 (două) sau mai multe
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formaţii de studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun prezenţa fizică doar pentru
formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se face curăţenie, dezinfecţie şi
aerisire, urmând ca studenţii din ciclul următor să îşi desfăşoare normal activităţile;
Notă
- Prevederile din prezentul document au caracter general și sunt completate cu alte precizări din cel puțin următoarele documente:
- MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021 - Ordinul comun al Ministerului Educației nr
5196/3.09.2021 și Ministerului sănătății nr 1756/3 sept 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2
- Măsuri pentru începerea activităților didactice în varianta clasică (cursuri cu prezență fizică/față în față), în contextul
COVID-19, aprobat în ședința de senat.

Având în vedere actualizarea continuă a informațiilor oficiale în domeniul măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2 se impune accesarea frecventă a informațiilor oficiale și reglementărilor legale.
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