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METODOLOGIE 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2020-2021 

Capitolul I. Dispoziții generale. 

Art. 1. 

(1) În Universitatea din Petroșani, pe parcursul anului universitar 2020-2021, activitățile didactice 

la programele de licență, master, doctorat, postuniversitare și calificări profesionale specifice 

învățământului terțiar nonuniversitar, se vor derula conform prezentei Metodologii prin care se 

reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a tuturor activităților didactice în condiții 

de siguranță în contextul prevenirii și controlului riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

(2) Prezenta metodologie se întemeiază pe următoarele acte normative: 

1. Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. H.G. nr.404/2006, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 

4. OM 3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 

5. OM 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ 

superior;  

6. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă a ARACIS; 

7. OUG nr.141/19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011; 

8. Ordinul nr. 5487/1.494/2020 – Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2;
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9. Ghid privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior 

în perioada pandemiei de COVID-19; 

10. Legea 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 

11. Ordonanta urgenta 192/06.11.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru 

modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă; 

12. Hotărârea 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

13. Hotărârea 935/06.11.2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  

Art. 2. În funcție de situația epidemiologică de pe parcursul derulării anului universitar, în cadrul 

Universității din Petroșani, activitatea didactică și de cercetare de la programele de licență, master, 

doctorat, postuniversitare și calificări profesionale specifice învățământului terțiar nonuniversitar, 

se va putea desfășura conform următoarelor scenarii: 

Scenariul 1 – Activitățile de curs și seminar se vor organiza cu prezenţa fizică a cadrelor didactice 

și a studenților, cu respectarea tuturor normelor de protecţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

studenților/cursanților/cadrelor didactice cu virusul SARS-CoV-2. 

Scenariul 2 – Activitățile de curs și seminar se vor organiza on line, iar activitățile de laborator, 

lucrări practice și proiecte se vor organiza cu prezenţă fizică a cadrelor didactice și a studenților, cu 

respectarea tuturor normelor de protecţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

studenților/cursanților/cadrelor didactice cu virusul SARS-CoV-2. 

Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line. 

Art.3. (1) În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/2020, Universitatea din 

Petroșani va informa Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la data începerii anului 

universitar. Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara (DSP) informează cu o săptămână 

înainte de începerea anului universitar conducerea instituției de învăţământ superior cu privire la 

situaţia epidemiologică la nivelul localității Petroșani și a localităților limitrofe. 

(2) Criteriul epidemiologic în baza căruia Universitatea din Petroșani va selecta unul dintre cele 
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trei scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri din ultimele 14 zile raportat la 

1000 de locuitori), după următorul raționament: 

1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori - se va putea opta la nivelul 

Universității din Petroșani între Scenariul 1 și Scenariul 2; 

2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 de locuitori, Universitatea din 

Petroșani va opta pentru aplicarea Scenariului 2 sau a Scenariului 3; 

3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, după analiza 

situației epidemiologice realizate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

(CJSU) Hunedoara, acest organism va transmite Ministerului Educației și Cercetării 

(MEC) recomandarea să suspende activitățile didactice pentru realizarea cărora se 

impune prezența fizică a studenților/cursanților. În acest condiții, Universitatea din 

Petroșani va trece la punerea în aplicare a Scenariului 3. 

(3) De asemenea, în condițiile agravării situației epidemiologice la nivel național și ale modificărilor 

legislative induse de această stare de fapt, Universitatea din Petroșani poate decide trecerea de la 

un scenariu de derulare a activităților didactice la altul.  

Art. 4. În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității 

actului didactic, Senatul Universității din Petroșani decide alegerea Scenariului 3, la data de 

12 noiembrie 2020. Această opțiune este dictată de adâncirea crizei sanitare și de prevederile noilor 

acte normative intrate în vigoare la nivel național (acestea sunt detaliate pe larg, la art. 1, alin (2) din 

prezenta metodologie).  

Art.5 (1) Conducerea Universității din Petroșani va desemna un responsabil, dintre angajaţii 

proprii, 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 Direcției de Sănătate 

Publică Hunedoara, ai autorităţilor publice locale şi ai CJSU Hunedoara. 

(2) La nivelul fiecărei facultăţi va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea 

activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

Art. 6 . În vederea minimizării riscului de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2 în 

căminele/cantinele Universității din Petroșani, precum și la nivelul întregii instituții, se vor 

respecta cu strictețe măsurile de protecție stabilite în Anexele 3 și 4 ale prezentei Metodologii. 

 

 

Capitolul II. Organizarea activităților didactice conform Scenariului 3 
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Art.7.  

(1) Activitățile de curs și seminar, respectiv laboratoare/lucrări practice/proiecte  se vor 

organiza exclusiv în regim on-line. Cadrele didactice au obligația de a încărca pe platforma de 

e-Learning a Universității din Petroșani resursele de învățare și de lucru cu studenții (suporturi de 

curs, caiete de seminarii, îndrumare laborator/lucrare practică sau proiect, bibliografie, alte 

informații de interes) iar activitățile didactice se vor desfășura sub forma video-conferințelor 

utilizând platforme electronice (Zoom, Microsoft Teams, Google Meets). 

(2) Activitățile didactice practice (laboratoare/lucrări practice/proiecte) vor  fi derulate 

folosind metode de învățare- evaluare alternative ca versiuni virtuale ale laboratorului 

practic, adaptate după specificul fiecărei discipline: laboratoare virtuale prin utilizarea sistemelor 

informatice; întocmire portofolii; pachete de materiale reunite în jurul unei teme sau domeniu 

din cadrul disciplinei de învățământ; colectarea de statistici; elaborarea caietelor de practică etc. 

În aceste condiții, prin intermediul mijloacelor de comunicare on line menționate în cadrul 

Art. 7, cadrele didactice pot stabili sarcini educaționale pentru studenți/masteranzi/cursanți, iar 

aceștia pot transmite anterior începerii sesiunii, temele și proiectele realizate conform cerințelor 

specificate.  

(3) Activitățile didactice care se desfășoară on line pe platforma audio-video pot fi înregistrate de 

către studenți numai cu avizul cadrului didactic.  

(4) Pentru activitățile didactice desfășurate on-line, cadrele didactice au obligația de a transmite 

directorului de departament, la finalul fiecărei săptămâni, un raport privind desfășurarea acestor 

activități.  

(5) Rapoartele și dovezile privind desfășurarea activităților on-line vor fi vor fi verificate și 

arhivate de către Directorul de departament, în conformitate cu procedurile existente și 

reglementările legale în vigoare și vor servi la întocmirea pontajelor lunare ale cadrelor didactice.  

Art. 8. Toate activitățile didactice prevăzute la art. 287, alin (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, examenele de finalizare a studiilor de licență, de 

masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea 

tezelor de abilitare se pot realiza și on-line, prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al 

Internetului, pentru programele de studii cu frecvență care funcționează în cadrul Universității din 

Petroșani. 

Art. 9 . (1) Fiecare cadru didactic va avea programată câte 1 oră pe săptămână pentru 

activități de consultații cu studenții. Aceste consultații pot să aibă în vedere următoarele: 
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 aspecte de ordin organizatoric legate de parcurgerea materialelor care formează suportul 

disciplinei sau modalitățile de evaluare a cunoștințelor; 

 aspecte aplicative specifice disciplinei, care au în vedere oferirea unor explicații 

suplimentare pentru elementele care nu au fost suficient de temeinic integrate de studenți 

în cadrul orelor on line. 

(2) Orele de consultanții ale cadrelor didactice cu studenții pot fi realizate exclusiv în sistem 

on line.  

Art. 1 0 . (1) Activitățile care presupun implicarea studenților Universității din Petroșani în 

derularea, pe parcursul anului universitar 2020-2021, a proiectelor de tip ROSE/POCU în care 

instituția noastră de învățământ superior este angrenată (activități remediale, activități de 

dezvoltare personală, de consiliere și orientare în carieră, ateliere antreprenoriale, schimburi de 

experiență etc.) vor putea fi desfășurate în mediul on line sau în sistem față în față,  în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în 

conformitate cu cele detaliate în Anexele 2, respectiv 5.  

(2) Cadrele didactice care organizează activitățile respective vor solicita în prealabil Consiliului de 

Administrație aprobarea derulării acestora. În cadrul solicitării, se va preciza exact numărul de 

participanți, locația și durata desfășurării activităților astfel ca Direcția Administrativă să fie în 

măsură să asigure asigurarea condițiilor logistice pentru încadrarea în restricțiile de ordin 

epidemiologic, conform celor precizate în conținutul Anexelor 2, respectiv 5. 

(3) Organizatorii activităților derulate în cadrul proiectelor au obligația întocmirii listelor cu 

prezența studenților la activitățile on-site. Listele vor fi păstrate și vor putea fi utilizate în 

eventualele anchete epidemiologice, de către DSP. 

Art. 1 1 . (1) Pe parcursul desfășurării anului universitar 2020-2021, Decanatele vor 

urmări asigurarea unei legături permanente între responsabilii de programe de studii/tutori și 

grupele de studenți, astfel încât comunicarea dintre aceștia și cadrele didactice să se desfășoare, 

cu ajutorul mijloacelor electronice, în mod rapid și eficient, punându-se la dispoziția studenților 

toate informațiile necesare pentru asigurarea unui parcurs academic adecvat. 

(2) Centrul de Orientare și Consiliere în Carieră din cadrul Universității din Petroșani va 

organiza activități specifice de instruire a studenților/cursanților în mediul on line și în sistem 

față în față (cu respectarea strictă a normelor de protecție precizate în Anexele 2 și 5) pentru a se 

asigura cadrul necesar unei dezvoltări profesionale și personale adecvate a tinerilor, în condițiile 

pandemiei cu virusul SARS-CoV-2. 
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Prezenta metodologie a fost dezbătută în ședința Senatului Universității din Petroșani din data de 

29.08.2020, fiind aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 128/29.09.2020 și a fost revizuită prin 

Hotărârea Senatului nr.180/12.11.2020. 

 

  

RECTOR,  

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU 
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Anexa 1 

MĂSURI ADOPTATE PENTRU PREGĂTIREA UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI ÎN 

VEDEREA DESCHIDERII NOULUI AN UNIVERSITAR 

 

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, se impune 

instituirea la nivelul Universității din Petroșani, a unor norme care să aibă în vedere aducerea la 

îndeplinire a respectivelor dispoziţii. 

Aceste norme vizează următoarele direcții de acțiune pentru pregătirea Universității din 

Petroșani în vederea deschiderii noului an universitar: 

a) Evaluarea infrastructurii. Universitatea din Petroșani 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/cursanţi, precum şi între aceştia şi cadrul didactic sau dotarea cu separator în situaţia în 

care distanţarea fizică nu poate fi asigurată; 

b) Stabilirea circuitelor funcţionale; 

c) Organizarea spaţiilor de recreere; 

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 studenţi/cursanţi 

şi personal; 

g) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri. 
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Anexa 2  

MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, ÎN 

CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL INFECTĂRII CU SARS-COV-2 

 

1.Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 

a) Organizarea circuitelor în interiorul Universității din Petroșani prin demarcare cu 

benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul 

instituţiei şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între 

studenţi/cursanţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi 

etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenţi/cursanţi, prin stabilirea unor zone de 

aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 

La intrarea în Universitatea din Petroșani şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor 

fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată 

dezinfecţia frecventă. La intrarea în Universitatea din Pentroșani şi în toate locurile cu o bună 

vizibilitate vor fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie. 

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. 

Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu 

(spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în 

care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor 

studenţilor/cursanţilor. 

b) Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice – se va realiza în 

conformitate cu cele descrise pe larg în cadul Anexei 4 din prezenta metodologie. 

c) Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor – se va realiza în conformitate cu cele 

descrise pe larg în cadul Anexei 4 din prezenta metodologie. 

d) Organizarea grupurilor sanitare 

- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, încât să fie limitat numărul 

de persoane prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării 

distanţării fizice; 

- În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona 

prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane 

care pot avea acces simultan; 
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- Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă; 

- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi 

personalului să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de 

hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru 

mâini din material textil; 

- Se va verifica şi se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, 

a consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de 

unică folosinţă etc.); 

- Se vor verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse 

în mod frecvent (conform planului de curăţenie şi dezinfecţie); 

- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

e) Organizarea sediului secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului: 

- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii: 

 la intrarea în sediul secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului; 

 la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun; 

- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane; 

- Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării 

normelor de igienă. 

f) Organizarea spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin Universității din Petroșani: 

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

distanţarea fizică; 

- Spaţiile exterioare clădirilor Universității din Petroșani, acolo unde se adună de regulă 

persoane din cadrul comunităţii, vor fi măturate şi spălate periodic cu jeturi de apă dimineaţa, 

înaintea începerii activităţilor didactice. 

h) Organizarea examenelor – Examenele vor fi organizate în acord cu prevederile unei 

Metodologii dedicate, aprobată de Senatul Universitar. Pentru acele examene la care interacțiunea 

fizică este necesară, se vor respecta regulie generale privind accesul, fluxurile de circulație și 

distanțarea fizică. Eventualele situații în care temperatura studentului >37,3 C vor fi soluționate 

punctual fie prin reprogramarea acestuia, fie prin asigurarea unui spațiu separat destinat 

examinării studentului. 

 

2.Organizarea accesului în Universitatea din Petroșani 
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- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în Universitatea din Petroșani de 

către persoane desemnate de conducerea instituţiei; 

- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje 

aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.); 

- Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri 

(etaj, aripă etc.); 

- Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de 

studenţi/cursanţi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice 

a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; 

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.); 

- Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise 

în timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita punctele de contact. 

- Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării intervalelor de 

sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

- La intrarea în clădirea unității de învățământ se recomandă să se realizeze termometrizarea 

cu un termometru non-contact, de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor 

avea acces persoanele cu o tempertură mai mare de 37,3 grade Celsius; 

- După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în care sunt 

programate activităţile didactice şi de cercetare. 

 

3.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 Universitatea din 

Petroșani, a prezenţei 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). 

- Izolarea imediată a studentului/cursantului. Studentul/Cursantul 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 Universitatea din Petroșani însoţit. Măsurile de protecţie 

individuală vor fi respectate cu stricteţe. 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 
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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 special, 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 Universitatea din Petroșani, respectiv în cămin, cu 

adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 

diagnosticului. 

 

4.Instruirea personalului şi comunicarea permanentă  de informaţii pentru 

studenţi/cursanţi privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

a)Personalul  din  cadrul  cabinetului  medical  sau,  în  absenţa  acestuia,  personalul 

desemnat  de  către  Universitatea  din  Petroșani  va  efectua  instruirea  personalului 

instituţiei de  învăţământ superior pentru a observa starea de sănătate a 

studenţilor/cursanţilor,  precum  şi  pentru  implementarea  normelor  din  prezentul 

document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV- 

2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea 

simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi măsurile 

necesare de distanţare fizică. 

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical (acolo unde 

există) sau responsabilul desemnat de către conducerea Universității din Petroșani în cazul în 

care studenţii/cursanţii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de 

exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, 

mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea 

aplicării protocolului de izolare. 

b) Instruiri periodice ale studenţilor/cursanţilor: în prima zi a anului universitar şi cel 

puţin o dată pe săptămână studenţii/cursanţii vor fi instruiţi de către personalul 

desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 
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infectării cu SARS-CoV-2; 

Tipuri de mesaje: 

 Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun; 

 Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 

 Purtaţi corect masca de protecţie;  

 Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în 

cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

 Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind 

şerveţele/lavete/produse biocide. 

 Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau 

dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 

 Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

 În instituţia de învăţământ superior (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi 

afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens. 

c) Comunicarea de instrucţiuni: 

Studentul are obligaţia de a anunţa Universitatea din Petroșani cu privire la absenţa sa, în 

următoarele situaţii: 

- prezintă simptome specifice; 

- a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

- este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 

 

5.Măsuri pentru studenţi/cursanţi, cadre didactice şi alte categorii de personal din 

Universitatea din Petroșani, aflaţi în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni 

cronice şi/sau dizabilităţi: 

- Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte 

boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în Universitatea din Petroșani cu 

avizul medicului de medicina muncii; 

- Studenţii/Cursanţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la activităţile 

didactice  pentru  realizarea  cărora  se  impune  prezenţa  fizică  a  studenţilor/cursanţilor  în 

Universitatea din Petroșani cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru 
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aceştia, reprezentanţii Universității din Petroșani vor identifica, după caz, soluţii pentru 

asigurarea procesului educaţional online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului sau în 

condiţii de siguranţă sporite. 

- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă, recomandate tuturor 

studenţilor/cursanţilor, trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul 

studenţilor/cursanţilor cu boli cronice; 

- Studenţii/Cursanţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice 

pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din 

Petroșani vor putea fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în 

privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă; 

- Studenţii/Cursanţii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un 

grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite 

cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei 

respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate 

transmite şi celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, 

pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la activităţile didactice pentru realizarea 

cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani. Pentru 

cei care nu pot reveni la activităţile didactice, reprezentanţii Universității din Petroșani vor 

căuta să identifice soluţii pentru asigurarea procesului educaţional on-line; 

- Studenţii/Cursanţii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de 

adaptarea informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 
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Anexa 3 

PROTOCOALE  PENTRU  CĂMINE,  CANTINĂ, TRIAJ, IZOLARE  ȘI  

ACTIVITĂȚI  DE  TRANSPORT STUDENȚI 

 

I.Protocol pentru cămine 

- Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare 

a tuturor spaţiilor comune şi de cazare; 

- La intrarea in camin se vor asigura dispensere cu solutie dezinfectantă pentru mâini; 

- Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior și iesire 

din cămin;  

- Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnica a curățeniei și dezinfecției spațiilor 

colective; 

- Administrația căminelor are obligatia de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de 

capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu în care se vor găzdui temporar 

cazurile suspecte de SARS CoV-2; 

-  Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui 

caz de infecție cu SARS CoV-2; acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin. 

Măsuri de protecţie: 

 Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de 

studenţi cazaţi; 

 Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea 

distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi; 

 Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră sau, 

dacă acest lucru nu este posibil, din pricina 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; 

 Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun 

lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide 
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pe bază de alcool în cantităţi suficiente; 

 Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările; 

 Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune; 

 Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de 

protecţie individuală; 

 Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat; 

 Se va evita utilizarea de covoare/mochete; 

 Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze 

şi să aerisească în mod regulat camerele; 

 Se va recomanda 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; 

 Li se va recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar 

activităţile să se desfăşoare în camera proprie;  

 Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la 

regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă.  

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

SARS-CoV-2 

1. Accesul studenților pentru care există suspiciunea de contaminare în căminele Universității 

din Petroșani va fi permis doar după efectuarea unui test PCR al cărui rezultat va fi negativ. 

2. Orice student al Universităţii din Petroșani care soseşte din vreo ţară afectată de 

Coronavirusul SARS-CoV-2  intră  în  carantină  în  baza  hotărârii  autorităţii  competente. 

3. Studenţii care au călătorit în străinătate și care doresc cazarea în căminele Universității din 

Petroșani, vor comunica traseele parcurse la Administratorul Căminelor, pentru a se lua 

măsurile necesare în vederea protejării stării lor de sănătate, precum şi pentru a se evita 

eventualele contaminări. 

4. ( 1 ) Orice student al Universităţii din Petroșani care a intrat în contact cu persoane ce s-au 

întors din ţări afectate de noul Coronavirus şi are 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 va suna la numărul 112 şi va 

respecta indicaţiile primite, iar ulterior se va adresa în scris și telefonic Direcției 

Administrative, pentru informare, folosind următoarea adresă de e-mail:  
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mariuscucaila@upet.ro și/sau număr de telefon: 0722 514 757. 

(2) Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie 

la domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport 

personal și nu cu mijloace de transport în comun; 

(3) În situaţia în care persoana va fi izolată, va înştiinţa telefonic Universitatea din Petroșani la 

numărul menționat mai sus. 

(4) În ipoteza în care un student prezintă simptomele specifice infectării cu noul 

Coronavirus, Universitatea anunţă Direcția de Sănătate Publică Hunedoara sau se va apela 

serviciul de urgenţă 112; 

 (5) 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; 

(6) Pentru studenții aflați în carantină în cămin, se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza 

alimentele la ușa camerei; 

(7) Dacă studentul/cursantul a fost izolat în afara căminului, el va putea reveni aici numai pe 

bază de adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 

diagnosticului.  

(8) În toată această perioadă, persoanele aflate în carantină vor fi monitorizate de către Direcția 

de Sănătate Publică Hunedoara, care stabilește perioada de carantinare și eliberează avizele 

epidemiologice. 

 

II.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; 

- Respectarea măsurilor de distanţare fizică se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la 

masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea produselor alimentare etc.; 

- În interiorul cantinei, în spațiul destinat intervalelor de tranzit, circulație, distribuirea felurilor 

de mâncare, se impune respectarea măsurilor de distanțare fizica de 1,0 m, cu purtarea 

obligatorie a măștilor; așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 

1,5 m; 

mailto:mariuscucaila@upet.ro
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- 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 pentru servirea mesei va fi aerisită corespunzător (timp de 10 minute în fiecare oră și la 

încheierea programului);  

- Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de 

curăţenie şi dezinfecţie.  

III. Protocol de triaj 

a)Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în 

vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) Triajul zilnic: 

Este important ca: 

 studenţii/cursanţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu 

trebuie să participe la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa 

fizică a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani; 

 întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor/cursanţilor, 

cadrelor didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare. 

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi/cursanţi acasă prin măsurarea temperaturii 

corporale şi aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la 

propria participare la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani. 

Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani în ziua respectivă: 

 cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu 

SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau 

alte boli infectocontagioase; 

 cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

 cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi 
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în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

 Studenţii/Cursanţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se 

impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani în ziua 

respectivă: 

 când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

 dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul 

dintre membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator; 

 cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 

secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit). 

În cazul în care la intrarea în clădire se va realiza termometrizarea cu un termometru non-

contact, de către o persoană desemnată, instruită în acest sens, persoanele cu o temperatură mai 

mare de 37,3 grade Celsius nu vor avea acces. 

În cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea 

cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani o stare 

febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de 

izolare. 

Revenirea în colectivitate a studenţilor/cursanţilor care au avut probleme de sănătate şi au 

absentat de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani se va realiza obligatoriu în baza unei 

adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul/cursantul o va preda 

secretariatului la prima activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul 

cabinetului medical sau la nivelul persoanei desemnate de conducerea Universității din 

Petroșani. 

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice 

unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de 

respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă 

de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea Universității din Petroșani. 

 

IV. 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 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). 

În aceste situații, se va proceda în felul următor:  

 • 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, și 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 Universitatea din Petroșani, respectiv în cămin, cu 

adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 

diagnosticului. 

 

IV. Protocol pentru transport 

Pe parcursul transportului la şi de la Universitatea din Petroșani, studenţii vor respecta măsurile 

generale de conduită, prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: 

asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m și purtarea măştii. În cazul în care transportul 

studenţilor se efectuează cu un autovehicul pus la dispoziţie de Universitatea din Petroșani, 

conducătorul auto şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. 

Autovehiculul va fi aerisit şi dezinfectat corespunzător după fiecare cursă. 
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Anexa 4  

CRITERII DE SUSPENDARE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PENTRU 

REALIZAREA CĂRORA SE IMPUNE PREZENŢA FIZICĂ A STUDENŢILOR ÎN 

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, ÎN CAZUL CONFIRMĂRII UNUI CAZ/MAI 

MULTOR CAZURI DE COVID-19 

 

- Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara trebuie să informeze Universitatea din Petroșani 

despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi, cadre didactice sau alte categorii de personal; 

- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, în cadrul Universității din 

Petroșani, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei; se va demara 

ancheta epidemiologică în maximum 24 de ore, de către medicul epidemiolog din DSP, în 

colaborare cu medical din cabinetul medical universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii 

contacților direcți din colectivitate; 

- Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa 

fizică a studenţilor în Universitatea din Petroșani 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 Universitatea din Petroșani, care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa 

fizică a studenţilor, 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 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 vor 

face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii din ciclul următor să îşi desfăşoare 

normal activităţile; 

b) La apariţia a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formaţii 

de studiu diferite ale Universității din Petroșani, în urma anchetelor epidemiologice, se poate 
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lua decizia suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 

la respectivele formaţii de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar 

sau de la nivelul întregii instituţii de învăţământ superior, pe o perioadă de 14 zile de la data de 

debut a ultimului caz.  

c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, 

acestea au obligaţia de a anunţa conducerea Universității din Petroșani, care va informa DSP 

despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia 

de învăţământ superior împreună cu conducerea instituţiei  și vor decide împreună măsura care 

se impune a fi adoptată.  
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Anexa 5 

MĂSURI DE TIP ORGANIZATORIC ASIGURATE PENTRU DESFĂȘURAREA ÎN 

REGIM FAȚĂ ÎN FAȚĂ A ACTIVITĂȚILOR CU STUDENȚII IMPLICAȚI ÎN 

DERULAREA PROIECTELOR ROSE/POCU 

 

Organizarea sălilor în care se desfășoară activitățile se va realiza ținând cont de următoarele 

recomandări incluse în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în 

instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 prezentat sub formă de 

Anexă la Ordinul nr. 5487/1.494/2020: 

- Sala în care se desfăşoară activităţi pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 

a studenţilor/cursanţilor în Universitatea din Petroșani va fi amenajată astfel încât să fie 

asigurată distanţarea fizică între studenţi/cursanţi, ceea ce implică următoarele: 

 Eliminarea mobilierului care nu este necesar si/sau dispunerea mobilierului astfel 

încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi sau 

montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă; 

 Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi 

de numărul de studenţi/cursanţi care vor lua parte la activitatea respectivă; 

 Amplasarea se va face astfel încât studenţii/cursanţii să nu fie așezați faţă în faţă; 

- Toți studenții/cursanții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să 

se spele/dezinfecteze pe mâini imediat după intrarea în Universitatea din Petroșani și 

înainte de a intra în sala în care se desfășoară activitățile pentru realizarea cărora se impune 

prezența fizică a studenților/cursanților în universitate; 

- Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de 

învăţământ; 

- Întâlnirile dintre studenţi vor fi limitate în perimetrul sălii, prin stabilirea unui sens 

de circulaţie în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

- Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi înainte de sosirea 

studenţilor/cursanţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi 

în timpul pauzelor dintre activităţi, minimum 10 (zece) minute, la începutul şi la 

finalul zilei; 
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- Studenţii/Cursanţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât 

în timpul activităţilor pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în 

toată perioada în care se află în interiorul clădirilor Universității din Petroșani; 

- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, 

prevăzute cu sac în interior; 

- Pentru a se evita intersectarea fluxurilor de deplasare a studenților, intervalele 

aferente pauzelor dintre activităţi, vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare 

formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil; 

- Pe durata pauzelor, se va evita crearea de grupuri de studenţi/cursanţi și se va asigura 

păstrarea distanţării fizice; 

- Studenţii/Cursanţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între 

ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris). 

 


