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CADRUL LEGAL
Având în vedere:
 GHID R 12.02 privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea
infectării cu COVID-19 în campusurile universității, începând cu 15.05.2020,
 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,
 Adresa 5277/25.03.2020 aprobată în CA din data de 26.03.2020, prin care se dispune
achitarea taxei de cămin doar pentru perioada în care studenții locuiesc în cămine,
 Solicitările online, transmise de studenți, de retragerea din cămine, odată cu declararea
stării de urgenta și impunerea regimului de distanțare socială,
 Consultarea Ligii Studențești privind modalitatea de retragere / cazare / revenire în
căminele studențești,
s-a elaborat prezentul ghid.

CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezentul GHID se aplică, după ridicarea restricțiilor impuse de starea de urgență decretată în
contextul pandemiei Covid-19 în căminele studențești din Campusurile Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău (UBc), pentru studenți înmatriculați la studii universitare de licență, master
sau doctorat și în cantina Universității.
Art.2 Este strict interzis accesul în cămin persoanelor străine sau studenților care nu sunt cazați în
căminul respectiv.
Art.3 Pe durata derulării formalităților de cazare, recazare și retragere din cămine, cu personalul
căminelor (șef serviciu social, administratori de cămine, îngrijitoare și agenți de pază, studenții vor
respecta distanțarea socială reglementată.
Art.4 Solicitările studenților pentru cazare, recazare și retragere din cămin, pentru anul universitar
2019 – 2020, se vor transmite exclusiv online pe e-mail: serviciulsocial@ub.ro.
Art.5 Studenții cazați și personalul de întreținere a căminelor au obligația efectuării dezinfecției
minime la intrarea în fiecare cămin.
Art.6 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.
Studenții, care se află în una din cele două situații de mai sus, nu li se va permite accesul în cămin.
Aceste cazuri se vor înregistra într-un registru, care va cuprinde următoarele informații:
nume/prenume, data și ora, observații.
Art.7 Studenții care intră în cămine vor purta obligatoriu echipament de protecție, în conformitate
cu ultimele reglementări ale autorităților de resort.
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Art.8 Studentul care se reîntoarce în cămin, va completa Declarația pe proprie răspundere aflată la
agentul de pază; politica de recazare va urmări asigurarea distanțării sociale prevăzută de ultimele
reglementări și respectarea normelor de sănătate publică instituite pe perioada pandemiei, în scopul
prevenirii cazurilor de infectare și atenuării impactului în rândul studenților și al personalului
administrativ.
Art.9 Accesul în sălile de lectură și chicinete se face în număr restrâns, cu respectarea distanțării
sociale impuse de autorități.
Art.10 Se interzice studenților organizarea de întâlniri sau evenimente în cadrul căminelor.
Art.11 Se recomandă studenților să păstreze distanța socială și igiena în grupurile sanitare comune.

CAPITOLUL II
RETRAGEREA DIN CĂMINE
Art.12 Retragerea și ridicarea lucrurilor din cămine, se face în baza unei solicitări online, transmisă
pe adresa serviciulsocial@ub.ro, aprobată de conducerea Universității.
Art.13 Pentru respectarea condiției de distanțare socială și a normelor de sănătate publică, solicitările
de retragere vor fi analizate și programate de Serviciul Social, având în vedere următoarele criterii:
a) data solicitării studentului;
b) ordinea sosirii cererilor;
c) personalul disponibil angrenat în activitatea de decazare;
d) timpul necesar per student pentru predarea camerei etc.
e) alte activități periodice de dezinfecție programate pe timpul zilei.
Art.14 Predarea cazarmamentului, cheilor și tagurilor se va face la administratorul de cămin, cu
respectarea distanțării sociale.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE/RECAZARE
Art.15 Cazarea sau revenirea (recazarea) în căminele studențești, în perioada 15.05.2020 –
30.09.2020, se va realiza în baza unei cereri, transmisă online pe adresa serviciulsocial@ub.ro, cu
minimum trei zile înainte de data solicitării cazării sau recazării. Excepție fac studenții care locuiesc
deja în cămin, care nu depun solicitări de recazare.
Art.16 Cazarea se face în funcție de numărul locurilor de cazare, cu respectarea regulilor de distanțare
socială impusă de reglementările legislative ale autorităților.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PE PERIOADA PANDEMIEI
Art.17 Pentru anul universitar 2020-2021, cererile pentru cazare se transmit online, pe adresele de
email ale secretariatelor facultăților, începând cu data de 01 iunie 2020. Formularul de cerere
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pentru cazare se va afișa pe site-ul Universității www.ub.ro la secțiunea STUDENȚI/CĂMINE
STUDENȚEȘTI.
Art.18 Politica de recazare va urmări asigurarea distanțării sociale, prevăzută de ultimele
reglementări și respectarea normelor de sănătate publică instituite pe perioada pandemiei, în scopul
prevenirii cazurilor de infectare și atenuării impactului în rândul studenților și al personalului
secretariatelor și Serviciului Social.
Art.19 Cazarea se realizează în funcție de numărul locurilor de cazare, cu respectarea Regulamentului
de cazare R-12.02.02-02.

CAPITOLUL V
DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE STUDENȚILOR CAZAȚI
Drepturile studenților
Art.20 (1) Studenții au dreptul la restituirea taxelor de cazare, dacă au achitat taxa de cazare în avans
și nu au locuit în cămin, pe perioada suspendării activităților didactice, din cauza pandemiei Covid19, conform adresei 5277/25.03.2020 aprobată în CA din data de 26.03.2020.
(2) Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi.
(3) Suma de restituit reprezintă taxa de cazare achitată de student pentru zilele în care nu a
locuit în cămin.
(4) Restituirea se face în baza unei solicitări online transmisă pe adresa serviciulsocial@ub.ro.
(5) Dacă studentul nu depune cerere de restituire a sumelor achitate în avans, aceste vor fi
considerate avans pentru o cazarea ulterioară datei de 15.05.2020 sau pentru cazarea în anul
universitar 2020-2021.
(6) Cererea va conține următoarele informații:
 facultate/programul de studii/an
 nume/prenume,
 cămin/camera;
 banca, și codul IBAN și extras de la bancă a contului propriu (scan, PDF sau
JPG, anexă la solicitare) în care se solicită virarea diferenței taxei de cazare;
 data ultimei zile de cazare.
Art.21 Studenții au dreptul să folosească facilitățile de cazare și studiu din cămine, cu respectarea
tuturor reglementarilor existente referitoare la pandemia cu Covid 19 și a prezentului ghid.
Obligațiile studenților
Art.22 (1) Pe toată perioada cazării, pe timpul pandemiei cu Covid-19 studentul are următoarele
obligații :
 să permită, ca la intrarea în Cămin, să fie scanat termic. În cazul în care valoarea scanării
termice este peste valoarea 37.3⁰ C, studentului nu îi va fi permis accesul în cămin și va primi
recomandarea consultării medicului de familie;
 să poarte echipament de protecție stabilit, conform ultimilor reglementari în domeniu;
 să circule pe traseele stabilite prin fluxurile de circulație pe sens unic, în ordinea stabilită,
cu respectarea distantei sociale;
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 să evite deplasările și staționarea inutilă în campus, pe holuri;
 să se spele pe mâini, ori de cate ori este nevoie;
 să efectueze dezinfecția minimă necesară, în punctele de intrare stabilite în cămine pentru
dezinfectare;
 să nu primească în cămin sau cameră persoane străine sau studenți, care nu sunt cazați în
căminele Universității;
 să anunțe imediat orice modificare privind starea sănătății, în rău;
 să păstreze distanțarea socială față de personalul universității și față de colegii studenți, cu
care relaționează;
 să evite aglomerarea în sălile de lectură, sala de servirea a mesei, băi-dușuri, cu păstrarea
distanțării sociale;
 să semneze și să respecte toate regulile privind distanțarea socială precum și măsurile de
protecție proprie și privind evitarea infectării cu COVID 19;
 să respecte cu strictețe toate regulile de prevenire și combatere a infectării cu COVID 19,
stabilite de Universitate prin prezentul ghid, prin instrucțiuni sau prin afișaje la aviziere pe
timpul pandemiei;
 să achite taxele de cămin în contul RO44TREZ06120F331400, CIF 4278094,
TREZORERIA BACAU, cu respectarea contractului de închiriere;

A

 Se interzice organizarea de întâlniri, petreceri, sărbătoriri sau adunări cu alți studenți, în cămin sau
campus.

(2) La recazarea în cămin studentul are următoarele obligații:
 să prezinte agentului de pază un document de identitate;
 să completeze Declarația pe proprie răspundere stabilită de Universitate, care este
disponibilă la agentul de pază din cămin. Declararea falsă duce la consecințe stabilite de
legislația în vigoare.
Art.23 Fără completarea declarației pe propria răspundere, prezentarea documentelor de
identitate, studentul nu se poate recaza.

CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII LA CANTINA UNIVERSITĂȚII
Art.24 Cantina Universității este închisă servirii mesei pentru studenți, până la începerea noului an
universitar 2020-2021. Până la începerea noului an universitar 2020-2021, cantina
Universității este închisă, dar va funcționa în regim de catering.
Personalul din cadrul cantinei preia comenzi în intervalul 09.00 – 15.00.
Administratorul de cantină va stabilii un meniu zilnic, care va fi făcut public pe
intranet si afisat pe usa de la intrare a cantinei.
Meniul va cuprinde feluri de mâncare care pot fi preparate simplu ș i rapid (exemplu:
pizza, friptură de porc sau de pui la grătar, cartofi prăjiti, peste etc.)
Pentru finalizarea unei comenzi este necesar un timp de gătit de cel puțin o oră.
Ridicarea comenzilor se face în intervalul orar 11:00 ÷ 16:00.
Cantina va anunța solicitantul când este finalizată comanda.
Ridicarea comenzii se va realiza de către solicitant.
Cantina nu asigură transport și livrare la birou.
F 003.07/Ed.1

Document public

A
B

Cod document
R-12.02.02-04

GHID
Ghid privind regulile și măsurile stabilite pentru
căminele și cantina universității începând cu
15.05.2020

Pag./Total pag.
Data
Ediție/Revizie

5/ 6
31.08.2020
1/0 1 2 3 4 5

Plata și ridicarea comenzii se realizează la ușa de intrarea principală a cantinei, fără
a se intra în interior.
Pentru eficientizarea onorării comenzilor, se recomandă gruparea comenzilor de către
compartimentele solicitante.
Pentru organizarea activității în cantină administratorul cantinei va stabili programul
de lucru al angajaților.
Art.25 Personalul angajat din cadrul cantinei va executa, pe lângă activitatea de catering, și
alte activități cum ar fi: 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.26 Personalul angajat din cadrul Cantinei va purta obligatoriu echipamentul de protecție adecvat
activităților pe care le desfășoară, prevăzut de ultimele reglementări ale autorităților.
Art.27 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 se respecte distanțarea socială

CAPITOLUL VII
REGULI DE IGIENA
Art.28 Personalul Serviciului Social, agenții de pază, studenții, persoane terțe al cărui acces este
permis pentru mentenanță sau lucrări de reparații, au acces în cămin numai după ce au fost scanați
termic, au efectuat dezinfecția minimă în punctele de intrare în clădiri și poartă echipament de
protecție.
Art.29 Personalul administrativ, studenții vor respecta regulile generale a unei conduite normale si
sănătoase: distanțarea socială, evitarea atingerii nasului, ochilor, gurii, strănutul în plica cotului.
Art.30 Deplasarea în cămine se face doar dacă este strict necesară, cu respectarea distanțării sociale.
Staționarea inutilă va fi evitată pe zonele comune.
Art.31 Holurile, grupurile sanitare, clanțele ușilor, suprafețele frecvent atinse cu mâna se vor curăța
și dezinfecta de personalul de îngrijire, care va consemna activitățile efectuate, în grafice de curățenie
și dezinfecție completate zilnic.
Art.32 Zilnic se dezinfectează holurile și băile cu atomizorul, cu consemnarea în graficele de
dezinfecție.
Art.33 Administratorii de cămine au obligația să verifice realizarea activităților de curățenie și
dezinfecție precum și verificarea consemnărilor zilnice din graficele afișate.
Art.34 Venirea la serviciu a personalului Serviciului Social se face decalat, conform programului
stabilit, în schimburi, pentru evitarea aglomerării la autobuze, transport în comun etc.
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CAPITOLUL VIII
SANCŢIUNI
Art.35 Universitatea, prin reprezentanții săi delegați, are dreptul să evacueze locatarii care se abat de
la prevederile prezentului GHID, ale regulamentelor Universității, ale contractului de închiriere.

CAPITOLUL IX.
DISPOZITII FINALE
Art.36 (1) Toate celelalte reglementari din „Regulamentul de cazare în căminele studențești ale
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău”, cod R-12.02.02-02 și din „Regulamentul de
organizare și funcționare a căminelor și cantinei studențești din cadrul Universității „Vasile
Alecsandri din Bacău”, cod R-12.02.02-01 rămân neschimbate;
(2) Personalul administrativ al Universității, studenții și orice altă persoană care are acces
motivat în cămin, au întreaga responsabilitate în respectarea eticii și deontologiei universitare și a
prezentului ghid;
(3) Contractele de închiriere încetează odată cu retragerea din cămin;
(4) Prezentul ghid completează și modifică „Regulamentul de cazare în căminele studențești
ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău”, cod R-12.02.02-02 și „Regulamentul de
organizare și funcționare a căminelor și cantinei studențești din cadrul Universității „Vasile
Alecsandri din Bacău”, cod R-12.02.02-01;
(5) Prezentul Ghid se va modifica la emiterea unor noi reglementari legislative.
Art.37 Ediția 1, revizia 2 a prezentului ghid intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar.
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