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CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 
 

Având în vedere: 
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificarile ulterioare. 
 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu completările și modificarile ulterioare. 
 Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în 
situații de risc epidemiologic și biologic. 
 OUG nr. 141 din 21.08.2020 privind Instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii Educației Nationale nr. 
1/2011. 
 OMS nr. 1456/28.08.2020 pentru aprobarea  Normelor de igienă din unitățile pentru 
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna  și recreerea copiilor și tinerilor.  
 Ordinul comun al MEC nr. 5487 și MS nr. 1494 / 31.08.2020 pentru Aprobarea măsurilor 
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 Ordinul comun al MEC nr. 3.235 din 4 februarie 2021 și MS nr. 93 din 4 februarie 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. 
 Carta universitară. 

Consultarea comunității academice a Universității „Valahia” din Târgoviște (UVT), s-a elaborat 
prezentul ghid: 
 
Art.1. Prezentul ghid se aplică angajaților proprii, studenților/cursanților universității și altor 
categorii de persoane, care prin specificul statutului lor sunt implicate sau vin în contact cu 
activitățile desfășurate de către UVT. 
 
Art.2. Prezentul ghid stabilește, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și 
cu respectarea calității actului didactic, acțiunile organizatorice și normele de conduită obligatorii 
pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 
Art.3. (1) În semestrul al II-lea din anul universitar 2020 – 2021, în cadrul UVT, activitățile 
didactice se desfășoară conform Scenariului 2, stabilit de MEC și MS - Participare în sistem mixt -
prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de 
condițiile epidemiologice, conform procedurilor proprii. 
(2) Activitățile desfășurate de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și 
studenți/cursanți în spațiile universității se fac cu respectarea prezentului ghid și a altor reglementări 
care pot apărea ulterior, în funcție de situația epidemiologică. 
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CAPITOLUL II 

                                    MĂSURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DIDACTICE 
 
Art.4. (1) În semestrul al II-lea al anului universitar 2020 – 2021, activitățile didactice 
(cursuri/seminarii)  de la forma de învățămînt cu frecvență se vor desfășura în regim online, 
conform orarului specific, în intervalul orar 8 – 20, cu maximum 8 ore/zi pentru studenți. 
(2) Excepție fac activitățile didactice care se desfășoară „față în față” la următoarele disciplinele: 

 ”Dirijat și cânt coral”, ”Ansamblu coral”, ”Teorie, solfegiu și dicteu”,”Canto 
coral”,”Pian complementar”, ”Citire de partituri” ( FSA); 

 ”Curs practic - Limbă străină - exprimare scrisă”, ”Curs practic - Limbă străină - 
traducere”, ”Curs practic - Exploatarea didactică a textului” ( FSPLC); 

 ”Muzică bisericească și ritual”( FTOSE). 
 

Art.5. Activitățile de seminar  online se vor realiza astfel: 
 utilizând aplicații de tip video-conferință (Microsoft Teams, CiscoWebex, Zoom etc.), 

precum și sub formă de consultații online peer to peer, conform orarului specific 
programului de studii; 

 referatele și celelalte teme necesare pentru activitatea de seminarii vor fi transmise între 
studenți și cadrele didactice prin mijloace electronice pe platforma ”Moodle” și/sau aplicația 
”Microsoft Teams”; numai în cazuri speciale se pot transmite și pe e-mail. 

 
Art.6. Orele de educație fizică pentru programele de studii, cu excepția celor de la programul de 
studiu ”Educție Fizică și Sportivă” vor fi efectuate în sistem online, cu materiale 
demonstrative/tutoriale.  
 
Art.7. Activitățile didactice la formele de învățământ ID se vor desfășura conform orarului 
specific, în regim online, cu excepția activităților aplicative, care se vor desfășura cu prezența 
fizică. 
 
Art.8. Activitățile didactice la programele de conversie profesională  se vor desfășura conform 
orarului specific, în regim online, cu excepția lucrărilor practice, de la programul de studiu 
”Muzică instrumentală”, care se vor desfășura cu prezența fizică. 
 
Art.9.(1) Instruirea teoretică online se va face pe platforma ”Moodle” și utilizînd  aplicația de tip 
video-conferință ”Microsoft Teams”, conform orarului; numai în cazuri speciale se pot folosi alte 
aplicații de tip video-conferință; 
(2) Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor utiliza exclusiv 
conturile e-mail oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității didactice 
desfășurate, atât de cadre didactice cât și de studenți; 
(3) Întreaga activitate didactică desfășurată va fi stocată pe serverele Universității și în sistem cloud.
  
Art. 10. Activitățile didactice practice de tip laborator / proiect / practică  de la programele de 
studii cu frecvență se vor desfășura  cu prezența fizică , conform orarului specific . 
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Art. 11. Activitățile didactice care se vor desfășura cu prezența fizică trebuie să respecte 
următoarele cerințe:  

 la programele de studii de licență ”Educație fizică și sportivă” și ”Kinetoterapie și 
motricitate specială”, activitățile practice se vor desfășura modular, în aer liber; nu vor fi 
utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți studenții/cursanții (sau 
manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi asigurată în mod 
regulat o dezinfectare adaptată; studenții/cursanții vor fi instruiți ca pe tot parcursul 
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;  la începerea și 
finalul orelor, toți studentii/cursanții trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant 
pe bază de alcool; celelalte discipline din planurile de învățământ aferente specializărilor 
mai sus amintite se vor desfășura în regim online. 

 lucrările practice de la specializarea ”Kinetoterapie și motricitate specială”, care se vor 
desfășura în interior, vor fi organizate în subgrupe de 10 studenți, modular, cu respectarea 
măsurilor de protecție și distanțare; 

 activitățile practice de la disciplina ”Practica liturgică și pastorație” se vor desfășura la 
Capela Universității, cu respectarea măsurilor de protecție și distanțare; 

 la întocmirea orarelor se va evita schimbarea sălilor de către formațiunile de studiu, în cursul 
unei zile;  

 studentul/cursantul va putea schimba formația de studiu în perioada semestrului doar în 
situații justificate; contactul între studentii/cursantii din formațiunile de studiu diferite va fi 
evitat; 

 vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfasoară activități didactice sau 
de cercetare pentru realizarea carora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în 
campusurile UVT; 

 studenții/cursanții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în 
timpul activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezența fizică a acestora în 
spațiile de învătământ, cât și în timpul pauzelor; 

 materialele didactice vor fi dezinfectate după fiecare utilizare; 
 se vor menține punctele de dezinfecție a mâinilor pe principalele zone de acces și se va 

realiza dezinfecția spațiilor didactice folosite de studenți, după fiecare activitate didactică;  
 activitatea de dezinfecție a fiecărui spațiu va fi monitorizată zilnic; 
 asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților; 
 UVT asigură dezinfectantele necesare în cadrul tuturor activităţilor practice și măști, în 

situații excepționale;  
 în prima zi de participare la activitățile didactice cu prezența fizică studentii/cursantii vor fi 

instruiți de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de 
protecție și preventie a infectarii cu SARS-CoV-2; 

 pentru a reduce riscurile de transmitere a SARS CoV 2, îndrumarele de laborator trebuie să 
fie făcute disponibile pe grupul online al formațiunii de studiu respective ( Microsoft Teams, 
de exemplu), studenții putând studia astfel înainte de desfășurarea activității de laborator 
propriu-zise obiectivele lucrării, modul de lucru și modalitatea de calcul și prezentare a 
rezultatelor;  

 în cazuri justificate, măsurile de recuperare a activităților practice, se vor aproba de decan, la 
propunerea titularului de disciplină; 



REGULAMENT 
Cod document 

REG 14 

Pag./Total pag. 5/12 

Data 31.07.2012  

Ghid privind măsurile organizatorice și de funcționare 
a Universității „Valahia” din Târgoviște, în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 Ediţie/Revizie 1 / 0 1 2 3 4 5 

 

   
 
 F 003.2010.Ed.1                                                                                                                                                 SMQ/ REG/REG 14 
    
                           

 triajul zilnic se efectuează de către studenți/cursanți acasă, prin măsurarea temperaturii 
corporale și aprecierea propriei stări de sănătate, în urma careia fiecare decide cu privire la 
propria participare la activitățile didactice pentru realizarea carora se impune prezența fizică 
a studentilor/cursantilor; 

 nu se vor prezenta la activitatile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică 
a studenților/cursanților în campusurile UVT în ziua respectivă: cei cu temperatura mai mare 
de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în 
respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; cei 
confirmați cu infectie cu SARS-CoV-2, cei aflați în perioada de izolare la domiciliu; cei care 
sunt declarați contacți apropiați cu o persoaă infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de 
carantină la domiciliu/carantină institutionalizată.  

 studentul are obligația de a anunța secretariatul facultății 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; 
secretariatul facultății va anunța cadrul didactic titualar al activității didactic respective și  
persoana desemnată la nivel UVT cu evidența cazurilor suspecte de SARS CoV2.   

 în cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul activităților didactice pentru realizarea 
carora se impune prezența fizică în campusurile UVT, o stare febrilă sau simptomatologie 
specifică infectarii cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare; 

 revenirea în colectivitate a studenților/cursanților care au avut probleme de sănătate și au 
absentat de la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a 
acestora în campusurile UVT se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care 
să precizeze diagnosticul și pe care studentul/cursantul o va preda secretariatului la prima 
activitate didactică. Adeverintele vor fi centralizate la nivelul persoanei desemnate de 
conducerea UVT la nivelul facultății; 

 cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice 
unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri în gat, dificultăți de 
respiratie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și 
anuntă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea UVT. 

 
Art. 12. Desfășurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se 
organizează conform reglementărilor specifice, iar desfășurarea practicii pedagogice se organizează 
conform reglementărilor specifice ale unității de învățământ. 
 
Art. 13. La apariția  într-o formație de studiu a unui caz confirmat de îmbolnavire cu virusul SARS-
CoV-2 se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activitățile didactice cu prezența fizică ale formației 
respective, urmând ca studenții și cadrele didactice să desfășoare, în continuare, activitatea didactică 
în mediul online.   
 
Art. 14. La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, 
acestea au obligația de a anunța conducerea Universității, care va informa Direcția de Sănătate 
Publică județeană, care, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai 
acestora.  
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Art. 15. Decizia de suspendare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se 
dispune prin hotărâre a Senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul 
instituției și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul Direcției de Sănătate Publică 
județene. 
 
Art.16. Cursurile la programele de studii de doctorat se vor organiza online, iar susținerea 
rapoartelor de cercetare și a tezelor de doctorat se pot face  online/ cu prezența fizică, organizarea 
cu prezența fizică a acestora realizându-se cu respectarea normelor de igienă, protecție și distanțare 
fizică în vigoare. 
 
Art.17. Conferințele, work-shop-urile, activitățile extracurriculare și alte manifestări sțiințifice se 
vor desfășura online sau onsite  cu respectarea restricțiilor privind numărul de participanți, a 
normelor de igenă, protecție și distanțare socială în vigoare. 
 
Art. 18. Examenele de finalizare a studiilor,  colocviile, examenele și  refacerile de credite se 
vor desfășura cu prezența fizică, conform programării acestora. 
 
Art. 19. Modificarea scenariului de funcționare a Universității se dispune prin hotărâre a Senatului 
universitar. 
 

 
CAPITOLUL III  

                                  MĂSURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE ADMINISTRATIVE 
 
Art.20. La nivelul UVT și la nivelul fiecărei facultăți se vor desemna coordonatorii activităților de 
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Personalul desemnat de către conducerea UVT va efectua 
instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a studenților/cursanților, precum și pentru 
implementarea normelor specifice și va furniza informații privind: elementele generale despre 
infectia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, 
recunoasterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor și masurile 
necesare de distantare fizică. Cadrele didactice au obligatia să anunțe responsabilul desemnat de 
către conducerea UVT 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 infectioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de 
temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 
 
Art.21.  Administrația UVT va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul 
de învățământ, pentru desfășurarea activităților didactice care impun prezența fizică a 
studentilor/cursantilor și vor organiza aceste spații cu o dispunere a locurilor ocupate, astfel încât să 
se asigure distantarea fizica de 1 metru între studenți/cursanți, precum și între aceștia și cadrul 
didactic. 
 
Art.22.  În clădirile din campusurile UVT, se vor organiza și demarca cu benzi vizibile traseele 
prestabilite de intrare, deplasare și ieșire din clădire, și vor fi stabilite zone de așteptare, pentru a 
facilita păstrarea unei distante fizice între studenți/cursanți.  
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Art.23.  În funcție de numărul de studenți care participă la activități didactice cu prezența fizică, 
Direcția Generală Administrativă va identifica spațiile necesare, care pot fi utilizate pentru izolarea 
temporară a studenților suspecți de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.  
 
Art.24. Pe holuri, vor fi disponibile recipiente cu dezinfectant și se vor amplasa coșuri de gunoi cu 
capac, destinate aruncarii/eliminării măștilor uzate. 
 
Art.25. La intrarea în spațiile universității și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate 
materiale de informare privind măsurile de igienă/protecție.  
 
Art.26. Administrația UVT va asigura materialele de curățenie, igienă și dezinfecție necesare și un 
stoc de rezervă de materiale de protecție pentru studenți/cursanți și personal. 
 
Art.27. Accesul în campusurile UVT se va face după aplicarea procedurilor de triaj, efectuându-se 
scanarea termică la punctele de intrare, fie că se intră pietonal sau cu autovehiculul. Accesul și 
fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în institutia de învătămant superior și în clădirile 
destinate spațiilor de învățământ de către persoane desemnate de conducerea UVT. 
 
Art.28. Pe toată perioada de desfășurare a activităților didactice, personalul administativ va executa 
activități de dezinfecție și curățenie, în conformitate cu ultimele reglementări igienico-sanitare, 
stabilite de Ministerul Sănătății. 
 
Art.29. Pentru a limita deplasările în spațiile administrative, toate cererile se transmit exclusiv 
online, pe adrese oficiale de contact afișate pe site-ul Universității, www.valahia.ro 
 
Art.30. Eliberarea actelor de studii (Diplome de licență, Diplome de master, Diplome de doctor, 
Diplome de conversie, Certificate de grad, Certificate DPPD) se face exclusiv în baza unei 
programări prealabile, prin transmiterea unei solicitări telefonice la numărul  0740068482 sau la 
adresa de e-mail rectorat@valahia.ro . 
 
Art.31. Biblioteca va funcționa pentru studenți, cercetători și cadre didactice, cu respectarea 
măsurilor de protecție, și cu realizarea unei programări prealabile, telefonice sau online. Biblioteca 
va pune la dispoziția studenților materiale bibliografice, în format electonic, pe baza solicitărilor 
adresate online la adresa de e-mail biblioteca@valahia.ro. Consultarea catalogului online al 
bibliotecii se poate face la adresa  https://biblioteca.valahia.ro/. 
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CAPITOLUL IV  
MĂSURI PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR 

 
Art.32. Conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie, Prorectorul cu probleme sociale şi 
studenţeşti, Direcţia general administrativă (D.G.A.), Prodecanii, Administratorii şi Consiliul 
studențesc de cămin coordonează întreaga activitate din cămin, asigurând întreţinerea şi 
funcţionarea corespunzătoare a acestuia. Înainte de începerea anului universitar 2020-2021, în toate 
căminele se va efectua dezinfecția, dezinsecția, deratizarea și curățenia, în acord cu normele sanitare 
în vigoare. 
 
Art.33. Pentru respectarea normelor sanitare în vigoare, cazarea în căminele universității se va face 
cu respectarea măsurilor de protecție impuse de pandemia SARS-CoV-2, cu prioritate pentru 
următoarele categorii de studenți: studenți orfani de ambii părinți și studenții din centrele de 
plasament; studenți cu dizabilități; studenți care au programate activități didactice cu prezența 
fizică, pe perioada acestor activități (conform criteriilor prevăzute în Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea căminelor studențești);  studenți străini; studenți căsătoriți, doctoranzi, 
studenți aflați în situații speciale etc.  
 
Art.34. Pentru studenții cu necesități speciale, cazarea înaintea începerii noului an universitar se va 
face, pe bază de cerere individuală, transmisă prin email la adresa: rectorat@valahia.ro 
 
Art.35. Cazarea, în aceeași cameră de cămin se va face prioritar pentru studenți din aceeași serie și 
același an de studii. 
 
 
Art.36. Studenții străini vor fi obligați să respecte regulile de izolare impuse de zona din care 
provin. Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este stabilită de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, iar forma actualizată periodic poate fi consultată adresa: 
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectatecovid-19 
 
Art.37. Purtarea corectă a măștii în spațiile comune din cămine este obligatorie. 
 
Art.38. Activitatea în spațiile comune de studii din cămine (sălile de lectură) va fi suspendată.     
 
Art.39. În momentul cazării, fiecare student va trece prin procedura de triaj epidemiologic și va  
completa Chestionarul epidemiologic, pe care îl va depune la administratorul de cămin.  
 
Art.40. Studenții care sunt cazați în camin au obligația să pastreze curățenia, să dezinfecteze și să 
aerisească în mod regulat camerele și spațiile comune. 
 
Art.41.  În spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizarii comune), accesul 
se  va face prin rotație, astfel încât să fie posibilă o dezinfectare adaptată specificului fiecarui spatiu.  
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Art. 42.  Orice activități sociale cu caracter de petrecere, cu participarea a mai mult de 4 persoane, 
desfășurate în cămine sunt interzise. Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a 
celor implicați, în cel mult 24 ore. 
 
Art.43. Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine. 
 
Art.44. Respectarea măsurilor de distanțare fizică se aplică în orice context și în orice spatiu, atât la 
masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea produselor alimentare etc.; se 
recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă; 
înainte și după fiecare masă studenților/cursanților li se recomandă spălarea mâinilor și respectarea 
normelor de igienă. 
 
Art. 45. Direcția Generală Administrativă va identifica spațiile necesare în căminele studențești 
care pot fi utilizate pentru izolarea temporară a studenților căminiști suspecți de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2.  
 
Art. 46. Protocolul de izolare a studenților/cursanților bolnavi se aplică în cazul în care aceștia 
prezintă în timpul activităților didactice pentru realizarea carora se impune prezența fizică în 
campusurile UVT, a prezenței în camine, febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de 
exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, 
mialgii, stare generală modificată). În această situație, se iau următoarele măsuri: 

 studentul /cursantul va purta mască, va fi separat de restul formației de studiu din care face 
parte/colegilor de camera si va fi supravegheat până când va fi preluat și va parasi institutia 
de invatamant superior insotit; 

 măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictete; 
 se va deschide o fereastră pentru aerisire; 
 dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome folosește grupul sanitar, 

acesta trebuie curațat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi 
folosit de oricine altcineva; 

 nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgentă 
sau spital, decât în situatia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela 
serviciul de urgenta 112; 

 persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte 
masca și se va spala 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 infecția la alte persoane; 

 studentul/cursantul va reveni la activitățile didactice pentru realizarea carora se impune 
prezenta fizică în campus, respectiv în camin, cu adeverință medicală, eliberată de medicul 
curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc 
epidemiologic. 
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Art. 47. În urma comunicării realizate de către DSPJ cu instituția de învățământ superior și 
cabinetul medical din cadrul acesteia,  cu privire la fiecare caz confirmat pozitiv în rândul 
studenților sau personalului din Universitate se vor întreprinde măsurile necesare. Nu se vor 
prezenta la cursuri sau la alte activități în instituția de învățământ: 
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în 
carantină la domiciliu/carantină instituționalizată; 
c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană 
care a fost testată și care așteaptă rezultatele. 
 
Art. 48. Personalul care se ocupă de paza/administrarea căminului și studenții căminiști vor fi 
instruiți cu privire la regulile specifice de funcționare a căminelor, pe perioada pandemiei SARS-
CoV-2.  
 
Art. 49. Orice caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, apărut în cămine va fi raportat de 
urgență administrației UVT  și DSP-ului.  
 
 

 CAPITOLUL V  
MĂSURI PENTRU STUDENTI/CURSANTI, CADRE DIDACTICE ȘI ALTE CATEGORII 

DE PERSONAL, AFLATI IN GRUPELE DE VARSTĂ ÎN RISC ȘI/SAU AVÂND 
AFECȚIUNI CRONICE ȘI/SAU DIZABILITĂȚI. 

 
Art. 50. Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau 
alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în UVT cu avizul medicului de 
medicina muncii. 
 
Art. 51. Studenții/Cursanții 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, dizabilități, tratament imunosupresiv) vor reveni la activitățile 
didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizică a studenților/ cursanților în campusurile 
UVT cu avizul și recomandarile specifice ale medicului curant. Pentru acestia, reprezentanții UVT 
vor identifica, dupa caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional online/prin intermediul 
tehnologiei și al Internetului sau în condiții de sigurantă sporite.  
 
Art. 52. Respectarea măsurilor de protecție și de igienă, recomandate tuturor studenților/cursanților, 
trebuie monitorizate cu mai multă atenție în cazul studenților/cursanților cu boli cronice. 
 
Art. 53. Studenții/Cursanții cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităților 
didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizică a acestora în campusurile UVT vor 
putea fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 
suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță. 
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Art .54. Studenții/Cursanții care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un 
grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce în UVT. Pot exista anumite cazuri în care, după o 
evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de 
contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate transmite și celor de acasă, se 
poate recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, pentru o perioadă determinată, să 
nu se prezinte fizic la activitățile didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizică a 
acestuia în campusurile UVT. Aceste recomandări vor fi transmise responsabililor stabiliți la nivelul 
facultăților, în prima săptămână de activitate didactică cu prezența fizică. Pentru cei care nu pot 
reveni la activitățile didactice se vor cauta să se identifice soluții pentru asigurarea procesului 
educational online. 
 
Art.55. Ținând cont de specificul afecțiunii, studenții/cursanții cu dizabilități, vor beneficia de 
adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 
 

 
CAPITOLUL VI  

OBLIGAȚIILE SPECIFICE ALE 
PERSOANELOR CARE INTRĂ ÎN CAMPUSURILE UVT  

 
 

Art.56. Persoanele (studenți, personal, vizitatori) care intră în campusurile UVT au următoarele 
obligații: 

a) să intre în campusurile UVT numai cu mască și să o poarte pe toată durata vizitei; 
b) să efectueze dezinfecția la punctele de intrare din campusuri și din clădiri; 
c) să respecte circuitele funcționale stabilite pentru fiecare clădire; 
d) să respecte regulile de distanțare fizică impuse de autoritățile de resort; 
e) să respecte regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea  fizică, evitarea 
atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 
folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);  
f) să păstreze curățenia și igiena din grupurile sanitare; 
g) să folosească cu discernământ hârtia igienică și prosoapele de hârtie, dispenserele de 
săpun și dezinfectant;  
h) dacă ajung în campus cu transportul în comun, să respecte măsurile generale de conduită, 
prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanței 
fizice de minimum 1 m și purtarea măștii. 
i) să respecte regulamentele și ghidurile interne ale Universității, elaborate în contextul 
actual. 
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CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 57. Șefii fiecărei structuri organizatorice împreună cu responsabilii stabiliți de conducerea 
UVT trebuie să aducă la cunoștință subalternilor prevederile prezentului ghid. Măsurile menționate 
mai sus pot fi adaptate și completate prin decizii ale Consiliului de administrație sau ale conducerii 
facultăților, în funcție de specificul fiecărei facultăți și vor fi comunicate tuturor studenților și 
personalului UVT pentru luare la cunoștință și aplicare. 
 
Art. 58. Prezentul ghid completează regulamentele UVT și se aplică pe perioada pandemiei SARS-
CoV 2. 
 
Art. 59. Prezentul ghid se va modifica în funcție de apariția altor reglementări cu privire la 
pandemia SARS-CoV 2, și în funcție de evoluția situației epidemiologice. 
. 
Art. 60. Prezentul ghid a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 08.02.2021, 
aprobat în ședința Senatului universitar din data de 11.02.2021 și se aplică începând cu semestrul 
al II-lea al anului universitar 2020-2021. 
 
 


