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CADRUL LEGAL 

 
Având în vedere: 

 Ghidul R-05-24, privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, 

finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anului 

universitar 2019 – 2020; 

 Informarea MEC nr. 7003/08.05.2020; 

 Recomandările de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile 

competente privind reluarea activității în domenii specifice după încetarea stării de urgență, 

publicate pe site-ul INSP 

(https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20masuri%20speficice%20dupa%20starea

%20de%20urgenta.pdf; 

 Consultarea comunității academice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a 

elaborat prezentul Ghid. 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1 Prezentul ghid se aplică tuturor angajaților proprii, studenților universității și altor categorii de 

persoane, numite în continuare persoane fizice, care prin specificul statului lor vin în contact cu 

activitățile desfășurate de către universitate. 

 

Art.2 Prezentul ghid completează și modifică Regulamentul de ordine interioară R-01-03. 

 

Art.3 Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:  

a) portul obligatoriu a măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie 

să acopere atât gura, cât și nasul.  

b) izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree, febră, stare generală alterată), cu informarea șefului ierarhic;  

c) izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de 

infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare. 

d) respectarea recomandărilor făcute de persoanele abilitate (inclusiv persoanele care 

efectuează termometrizarea) de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală.  

e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate. 

 

CAPITOLUL II  

ACCESUL ÎN CAMPUSURI 

 
Art.4 Este interzis accesul în campusurile Universității a persoanelor fizice care nu au legătură cu 

activitățile desfășurate de Universitate. 

 

Art.5 Este interzisă intrarea în parcurile Universității pentru activități de recreere sau sportive. 

  

Art.6 Este interzis accesul în campusuri persoanelor fizice care suferă de afecțiuni cronice sau 

locuiesc împreună cu persoane care suferă de astfel de afecțiuni. 
A 

https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20masuri%20speficice%20dupa%20starea%20de%20urgenta.pdf
https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20masuri%20speficice%20dupa%20starea%20de%20urgenta.pdf
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Art.7 La intrarea în campusuri fiecare persoană fizică va completa o „Declarație de proprie 

răspundere”, aflată la punctele de intrare în campusuri. 

 

Art.8 Accesul în interiorul campusurilor se va realiza doar după verificarea temperaturii (care nu 

trebuie să depășească 37,3⁰ C) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. Persoanelor, 

care se află în una din cele două situații de mai sus, nu li se va permite accesul în campus și li se va 

recomanda să apeleze la medicul de familie. Aceste cazuri se vor înregistra într-un registru, care va 

cuprinde următoarele informații: nume/prenume, data și ora, observații. 

 

Art.9 Pe toată durata activităților desfășurate în campusuri, toate persoanele fizice vor purta mască 

medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile. 

 

Art.10 Obligații pentru persoanele fizice care intră în campusuri: 

a) vor purta obligatoriu echipamentele de protecție stabilite conform ultimelor reglementări;  

b) vor permite scanarea termică la punctele de intrare, chiar dacă intră pietonal sau cu 

autovehiculul;  

c) vor efectua dezinfecția la punctele de intrare în clădiri;  

d) vor respecta fluxurile de circulație pe sens unic stabilite pentru fiecare clădire; 

e) vor respecta distanța socială impusă de autoritățile de resort. 

 

Art.11 Toate persoanele fizice aflate în campusurile Universității vor evita deplasările inutile atât în 

interiorul cât și în exteriorul campusurilor. 

 

Art.12 Accesul auto și pietonal în campusurile Universității se va desfășura numai pe la poarta 

principală. Toate celelalte intrări vor rămâne închise. 

 

CAPITOLUL III 

FUNCȚIONAREA CORPURILOR DESTINATE ACTIVITAȚILOR 

DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE 
 

Art.13 La intrarea în fiecare clădire va exista un punct de dezinfecție. 

 

Art.14 Toate persoanele fizice care intră în clădire au obligația trecerii prin acest punct și efectuarea 

dezinfecției minime respectând fluxurile de circulație pe sens unic (acolo unde sunt marcate). Acolo 

unde nu este posibilă organizarea fluxurilor, se va respecta distanța socială impusă de autoritățile de 

resort. 

 

Art.15 Toate solicitările și sesizările se vor transmite exclusiv online pentru toate structurile 

organizatorice și în mod special pentru: Secretariat General Universitate, Secretariat Rectorat, 

Secretariatele Facultăților, Serviciul Financiar – Contabil, Casierie, Serviciul Resurse Umane și 

Salarizare, Serviciul Social, Bibliotecă, Acte de Studii. 

 

Art.16 Angajații compartimentelor Registratură și Birou Acte de Studii vor purta obligatoriu 

viziere și vor respecta regulile de distanțare socială cu serviciile de poștă și curierat. Pentru 

transmiterea și preluarea corespondenței se vor respecta măsurile stabilite de autorități. 
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Art.17 Personalul angajat va folosi grupul sanitar cel mai apropiat de locul de muncă.  

 

Art.18 Se recomandă salariaților să reducă numărul de deplasări în interiorul clădirilor. Pentru 

situațiile în care este absolut necesară deplasarea către anumite compartimente/structuri de conducere, 

se va evita formarea grupurilor mai mari de 3 persoane. În cazul așteptării la un compartiment/birou, 

se va păstra distanța socială stabilită de autorități.  

 

Art.19 În fiecare corp de învățământ, după terminarea programului, se va efectua zilnic de către 

personalul administrativ propriu dezinfecția holurilor, a casei scărilor și grupurilor sanitare. Pe ușa de 

la intrarea în fiecare clădire va exista un grafic de dezinfecție completat la zi. 

 

Art.20 Cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori se impune, se va efectua dezinfecția totală a 

tuturor birourilor. 

 

Art.21. În cazul birourilor deschise (Secretariate, Birou Acte de Studii, Registratură) se va efectua 

dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore. 

 

Art.22 Măsuri care se vor respecta la intrarea în spațiile didactice: 
a) se vor respecta circuitele către și din spațiile didactice; 

b) pentru toți cei care intră în sală se va asigura triajul epidemiologic (termometrizare și 

antecedente personale pe simptomatologie respiratorie); 

c) toți cei care intră în sală vor purta obligatoriu mască facială; 

d) intrarea în sală se va face în mod organizat, pe rând, respectând distanța socială prevăzută 

de legislație; 

e) pupitrele vor fi individualizate/prestabilite, asigurându-se reprezentarea grafică a situării 

acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a 

parcurge toată suprafața sălii; personalul care asigură supravegherea, va dirija candidatul 

direct către locul destinat. 

 

Art.23 Măsuri de asigurare a condițiilor igienice în spațiile didactice: 

a) în cazul prezenței fizice a unor persoane în amfiteatre, săli de curs, laboratoare, se va 

asigura curățenia și dezinfecția pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanță 

ușă, cremon geamuri, pervaz fereastră prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu soluții 

dezinfectante; 

b) înainte de începerea activității se va asigura aerisirea sălii; 

c) în cursul activităților se va asigura o bună ventilație a aerului prin rabatarea geamurilor 

(acolo unde este posibil); 

d) stabilirea locurilor (pe rânduri și între rânduri) se va realiza astfel încât să se respecte 

distanța socială impusă de autoritățile de resort; 

e) pe durata activității se vor respecta regulile generale a unei conduite sănătoase (distanțare 

socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batista 

de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);  

f) după terminarea activității și părăsirea sălii de către studenți, se va asigura dezinfectarea 

obiectelor folosite de aceștia și a mobilierului. 
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Art.24 Măsuri de asigurare a condițiilor igienice a grupurilor sanitare: 

a) în fiecare cabină WC va exista hârtie igienică; 

b) lângă lavoare vor exista dispensere de săpun; 

c) se vor asigura dispozitive cu prosoape de hârtie; 

d) va fi asigurată curățenia și dezinfectarea întregului grup sanitar (vas WC, lavoar, clanțe, 

pardoseală);  pe ușa de la intrarea în grupul sanitar va exista un grafic de dezinfecție, completat 

la zi; personalul angajat din cadrul Serviciului Social – spații de învățământ va purta 

obligatoriu echipamentul de protecție prevăzut de ultimele reglementări ale autorităților de 

resort. 

 

CAPITOLUL IV 

FUNCȚIONAREA CANTINEI 
 

Art.25 Până la deschiderea noului an universitar, Cantina nu va funcționa în regim de servire 

masă.catering.  
 

Art.26 Personalul angajat din cadrul Cantinei va executa pe lângă activitatea de catering si 
alte activităti cum ar fi: activități de dezinfecție, implementarea măsurilor de organizare în 

vederea începerii noului an universitar, organizarea proprie a spațiilor, depozitelor, alte activități 

administrative la dispoziția Direcției Generale Administrative etc.  

 

Art.27 Personalul angajat din cadrul Cantinei va purta obligatoriu echipamentul de protecție adecvat 

activităților pe care le desfășoară, prevăzut de ultimele reglementări ale autorităților de resort.  

 

Art.28 Pentru îndeplinirea normelor de igienă și distanțare socială se vor lua următoarele măsuri: 

a) se vor marca fluxurile de intrare/ieșire. 

b) se va muta casa de marcat. 

c) se vor asigura locurile de servire a mesei astfel încât să respecte distanța socială. 

 

CAPITOLUL V 

FUNCȚIONAREA CĂMINELOR STUDENȚEȘTI 
 

Art.29 Căminele vor functiona pentru cazarea : 

 studenților Erasmus și studenților internaționali, aflați în mobilitate pe terioriul României 

la momentul declanșării pandemiei; 

 studenților din Republica Moldova; 

 studenților care au locuri de muncă în Bacău; 

 studenților români care consideră că sunt mai protejați în cămine decât la adresa de 

reședința sau în altă locație.    

  

Art.30 Nu este permis accesul în cămine a persoanelor străine sau a studenților care nu sunt cazați în 

căminul respectiv.  

 

Art.31 La intrarea în fiecare cămin va exista un punct de dezinfecție. 

 

A 

A 
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Art.32 Studenții cazați și personalul propriu au obligația trecerii prin punctul de dezinfecție și 

efectuarea dezinfecției minime. 

 

Art.33 Accesul studenților în cămine se realizează obligatoriu numai după verificarea temperaturii 

(care nu trebuie să depășească 37,3⁰ C) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. 

Persoanelor, care se află în una din cele două situații de mai sus, nu li se va permite accesul în campus 

si li se va recomanda să apeleze la medical de familie. Aceste cazuri se vor înregistra într-un registru, 

care va cuprinde următoarele informații: nume/prenume, data și ora, observații. 

 

Art.34 Personalul angajat din cadrul Serviciului Social – cămine va purta obligatoriu echipamentul 

de protecție prevăzut de ultimele reglementări ale autorităților de resort. 

 

Art.35 Studenții care intră în cămine vor purta obligatoriu echipament de protecție, în conformitate 

cu ultimele reglementări ale autorităților de resort. 

 

Art.36 Studentul care se reîntoarce în cămin, va completa Declarația pe proprie răspundere aflată la 

agentul de pază. 

 

Art.37 Studentul care se reîntoarce în cămin va fi cazat astfel încât să fie asigurată distanța socială 

prevăzută de ultimele reglementări și respectate normele de sănătate publică instituite pe perioada 

pandemiei, în scopul prevenirii cazurilor de infectare și atenuării impactului în rândul studenților și 

al personalului..  

 

Art.38 Accesul în sălile de lectură și chicinete se face în număr restrâns, cu respectarea distanței 

sociale impuse de autorități. 

  

Art.39 Se vor realiza zilnic dezinfecții în cămine (holuri, grupuri sanitare, casa scării, săli de lectură, 

mânere uși, chicinete) și se vor evidenția pe grafice. 

 

Art.40 Administratorii de imobile au obligația verificării executării dezinfecțiilor și verificării 

completării graficelor. 

 

Art.41 Se interzice studenților organizarea de întâlniri sau evenimente în cadrul căminelor. 

 

Art.42 Se recomandă studenților să păstreze distanța socială și igiena în grupurile sanitare comune.  

 

CAPITOLUL V 

FUNCȚIONAREA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE 

 
Art.43 Până la deschiderea noului an universitar, Biblioteca va funcționa ca : 

a) centru de informare și documentare folosind suportul informatic; 

b) centru de împrumut la domiciliu. 

 

Art.44 Este interzisă consultarea cărților și publicațiilor în sălile de lectură ale Bibliotecii. 

 

Art.45 Biblioteca va funcționa numai pentru studenții Universității. 
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Art.46 Pentru activitățile de la art. 43 este necesară realizarea unei programări prealabile exclusiv 

online, prin transmiterea unei solicitări pe adresa biblioteca@ub.ro. 

Art.47 Accesul studenților în Bibliotecă se realizează obligatoriu numai după verificarea temperaturii 

(care nu trebuie să depășească 37,3⁰ C) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. 

Persoanelor, care se află în una din cele două situații de mai sus, nu li se va permite accesul în campus 

si li se va recomanda să apeleze la medicul de familie. Aceste cazuri se vor înregistra într-un registru, 

care va cuprinde următoarele informații: nume/prenume, data și ora, observații. 

 

Art.48 Obligațiile studenților care intră în Bibliotecă : 

a) vor purta obligatoriu echipament de protecție, în conformitate cu ultimele reglementări ale 

autorităților de resort; 

b) vor efectua dezinfecția la punctele de intrare în clădiri;  

c) vor respecta fluxurile de circulație pe sens unic stabilite. 

 

Art.49 Stabilirea locurilor de documentare la calculator se va realiza astfel încât să se respecte 

distanța socială impusă de autoritățile de resort. 

 

Art.50 După părăsirea Bibliotecii de către student, se va asigura dezinfectarea calculatorului și a 

obiectelor de mobilier ce puteau fi contaminate. 

 

Art.51 Personalul angajat din cadrul Bibliotecii va purta obligatoriu echipamentul de protecție 

prevăzut de ultimele reglementări ale autorităților de resort; personalul care împrumută cărți va purta 

obligatoriu vizieră. 

 

Art.52 Birourile care oferă informații studenților, holurile, grupurile sanitare, casa scărilor, mânerele 

ușilor etc. se vor dezinfecta zilnic; dezinfecțiile se vor evidenția pe grafice care vor fi completate la 

zi. 

 

Art.53 Cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori se impune, se va efectua dezinfecția totală a 

tuturor birourilor. 

 

Art.54 În afara activităților menționate la Art.43, personalul angajat din cadrul Bibliotecii va executa 

activități de dezinfecție, implementarea măsurilor de organizare în vederea începerii noului an 

universitar, organizarea locurilor de lectură și documentare, organizarea depozitelor de carte, 

efectuarea activităților de arhivare, casare etc. 

  

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.55 Șefii fiecărei structuri organizatorice sunt obligaţi să aducă la cunoștință subalternilor 

prevederile prezentului ghid.  

 

Art.56 Prezentul ghid poate fi modificat, ori de câte ori necesităţile de organizare şi disciplină a 

muncii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în contextul pandemiei COVID-19, o cer. 
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Art.57 Ediția 1, revizia 1 a prezentului ghid intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar. 


