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PLAN DE MĂSURI 
privind organizarea activităţii în cadrul USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara, în 
condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

 
Capitolul I. Baza legislativă – aspecte generale 

 

prezentul plan de măsuri, privind organizarea activităţii în cadrul USAMVBT, în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, se bazează 
pe următoarele prevederi: 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
➢ O.U.G. nr. 141/19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare 

a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011; 

➢ Ordinul Ministerului Educației şi al Ministerului Sǎnǎtǎții nr. 5.338/1.082/2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

➢ Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timişoara – R040;  

➢ Procedura operaţională privind desfăşurarea activităţilor didactice on-line – PO-

001; 

➢ Hotărârile Senatului universitar/Consiliului de Administraţie privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2.  

     
În temeiul prevederilor 123 alin. 2 din Legea educatiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare care reglementează autonomia universitară  
 
     Acest plan de măsuri a fost conceput pentru stabili un set unitar de reguli şi măsuri care 

trebuie implementate în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a universităţii în contextul 

prevenirii, depistării din timp şi al controlului COVID-19. 

În actualul context considerăm că este nevoie de măsuri ferme care trebuie respectate şi 

aplicate de întregul personal care-şi desfăşoară activitatea în cadrul USAMVBT (cadre didactice, 

studenţi, cursanţi personal didactic auxiliar şi nedidatic, etc.),precum şi de persoanele care intră 

in incinta instituţiei, pentru a preveni contaminarea şi răspândirea  potenţială a infectării cu SARS-

CoV-2 în instituţia noastră, respectiv în cele şase facultăţii ale universităţii, precum şi în zona 

căminelor studenţeşti, cantină, bibliotecă, sala de sport şi pe tot arealul universităţii.  
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Se va acorda o atenţie deosebită evitării situaţiilor de stigmatizare a studenţilor şi a 

personalului potenţial expuşi la virus.  

Astfel, purtarea obligatorie a măştii pentru studenţi, precum şi pentru întregul personal al 

instituţiei, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor, igiena riguroasă a mâinilor, 

realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în spaţiile universităţii, separarea şi limitarea contactului 

între studenţii din formaţii de studiu diferite, neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor, a 

cadrelor didactice şi a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice 

infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie.  

Măsuri generale: 

    - igienă riguroasă a mâinilor; 

    – măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie; 

    – purtarea măştii de protecţie în permanențǎ în interior de către studenţi, întreg personalul 

instituţiei, precum şi de persoanele care intră în incinta instituţiei, pe toată perioada în care se află 

în incinta instituţiei;  

    – limitarea contactului dintre studenţii din formaţii de studiu diferite; 

    – asigurarea unei distanţări fizice între studenţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum 1 

metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este 

posibilă; 

    – în vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul 

prezenţei în sală; 

    – informarea permanentă a personalului şi studenţilor cu privire la măsurile de protecţie 

împotriva infectării cu SARS-CoV-2; 

    – necesitatea izolării la domiciliu/sau izolatorul din cămin a studenţilor/cursanţilor, în cazul 

apariţiei febrei sau a altor simptome care ridică suspiciunea de COVID-19 (tuse, dificultate în 

respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului).  

  

Capitol II. Stabilirea ”Scenariului de organizare  

și desfășurare a cursurilor” 

 

Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de 

particularităţile locale, de infrastructura, de  specificul programelor de studiu şi de resursele 

umane ale USAMVBT, conducerea acesteia, cu consultarea Senatului USAMVBT stabileşte 

aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în 

USAMVBT, astfel:  

 

Scenariul 1 Participarea fizică in USAMVBT a tuturor studenților/cursanților la toate 

activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu 

respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încȃt sǎ fie 
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asiguratǎ o suprafațǎ de minimum 1 mp/student pentru orele de 

curs/seminar 

 

Scenariul 2 Participare în sistem mixt – prezenţă fizică şi online în funcţie de 

specificul programelor de studiu, de infrastructura şi de condiţiile 

epidemiologice, conform procedurilor USAMVBT 

 

Scenariul 3 Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online 

 

 
Capitolul III. Pregătirea spațiilor pentru desfășurarea 

în bune condiții a activităților didactice 

 
1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice  

a. Se vor stabili circuite funcționale în interiorul instituției, pe holuri și în sălile destinate 

procesului didactic cu marcarea sensului de circulație pe podea/pereții laterali a circuitelor de 

intrare/ieșire; 

b. Ușile de acces în săli destinate procesului didactic vor fi lăsate deschise până 

intre/iasă toți studenții (masteranzi, doctoranzi, cercetători) unei formații de lucru (grupe) – pentru 

a se evita atingerea clanței de către studenți; 

c. Se va respecta distanțarea fizică (1 m); 

d. Cadrele didactice vor întocmi planuri ale sălilor cu poziţionarea studenţilor la masa de 

laborator (cu nume şi prenume) – astfel încât dacă un student va fi suspect sau va fi confirmat cu 

Covid-19 să putem identifica studenţii (masteranzi, doctoranzi, cercetători)care au stat aproape 

de acesta.  

e. Fiecare cadru didactic sau personalul auxiliar va pregăti sala destinată procesului 

didactic după fiecare schimbare a formației de lucru (grupă de studenți), va asigura aerisirea 

corespunzătoare a spațiilor, va dezinfecta suprafețele cu care studenții/cursanții (masteranzi, 

doctoranzi, cercetători) au venit în contact (clanța de la uși, mesele, scaunele, aparatura, 

ustensile, diversele materiale folosite); 

f. Cadrele didactice și personalul auxiliar vor stabili și vor înainta referate către 

administratorul de facultate pentru asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de 

curățenie, igienă, dezinfecție; 

g. La intrarea în clădire vor fi amplasate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă 

pentru mâni şi coșuri de gunoi cu capac și pedală, prevăzute cu sac în interior, cu excepţia 

clădirilor facultăţilor, căminelor unde vor fi amplasate la intrarea pe palier; 

h. Cadrele didactice și personalul auxiliar vor asigura păstrarea curățeniei și dezinfecției 

conform planului de curǎțenie şi dezinfecție la nivel de instituție. 
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2. Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice 

     • Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune 

prezenţa fizică a studenţilor în USAMVBT va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea 

fizică între studenţi, ceea ce implică următoarele: 

           – în interiorul sălilor se va asigura o distanțare de minim 1 metru între studenți/cursanţi. 

Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 

1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între 

studenţi/cursanţi  

      – stabilirea modului de aşezare în săli de către cadrul didactic, în funcţie de configuraţia 

fiecărei săli şi de numărul de studenţi dintr-o formaţie de studiu; 

     – amplasarea se va face astfel încât studenţii să nu stea faţă în faţă. 

• Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studentul va putea schimba formaţia 

de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între studenţii/cursanţii din 

formaţiunile de studiu diferite va fi evitat; 

• Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice 

sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în USAMVBT. 

• La intrarea în sălile destinate procesului didactic vor fi amplasate dispensere/flacoane 

cu soluție dezinfectantă pentru mâni;  

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

studenţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor 

dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul şi la finalul zilei, precum şi 

pǎstrarea ferestrelor deschise ori de cȃte ori este posibil. 

• Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul 

activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în 

USAMVBT, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în interiorul clădirii 

USAMVBT; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical însă se admit măşti de tip textil 

care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care 

înlocuiesc măştile.  

 

3. Organizarea grupurilor sanitare 

• 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;  

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

în mod frecvent (conform planului de curăţenie şi dezinfecţie); 
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• Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

 

4. 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. 

 

5. Organizarea curţilor interioare/spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin 

USAMVBT: 

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

distanţarea fizică; 

• Curţile interioare/Spaţiile exterioare clădirilor care aparţin USAMVBT, acolo unde se 

adună de regulă persoane din cadrul comunităţii, vor fi curăţate periodic, înaintea începerii 

activităţilor didactice. 

 

Capitolul IV. Organizarea activităţilor şi instruirea personalului 

1. Organizarea accesului în USAMVBT 

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în USAMVBT de către persoane 

desemnate de conducerea instituţiei. 

• 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; 

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

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

• Va fi asigurată comunicarea cu studenţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu 

scopul de a evita aglomerarea la intrare. 

• După dezinfecţia mâinilor, studenţii vor merge direct în sălile în care sunt programate 

activităţile didactice şi de cercetare. 

 

2. Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice 

a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii lucrărilor 

practice la intervale orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se 

evite aglomerările la intrare şi la ieşire în pauze. 
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b) Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor: 

• Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice vor putea fi stabilite în mod 

eşalonat pentru fiecare formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil; 

• Va fi evitată crearea de grupuri de studenţi din formaţii de studiu diferite; 

• Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice; 

• Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei 

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

 

3. Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate 

• Desfăşurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se 

organizează conform reglementărilor specifice, iar desfăşurarea practicii pedagogice se 

organizează conform reglementărilor specifice din învăţământ; 

• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi studenţi, vor 

fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate; 

• Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

• Materialele didactice, ustensilele și echipamentele de lucru vor fi curăţate şi dezinfectate 

după utilizare, sau ori de câte ori este necesar; 

• Atunci când grupe diferite de studenţi se succedă în laboratoare/spaţii de desfăşurare a 

practicii de specialitate, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a 

materialelor cu care studenţii/cursanţii intră în contact, după fiecare formaţie de studii; 

• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 

 
4. Organizarea examenelor 

     USAMVBT va decide modalitatea de organizare a examenelor, cu respectarea regulilor 
generale privind accesul, fluxurile de circulaţie şi distanţarea fizică. 
      
MĂSURI DE PROTECŢIE LA NIVEL INDIVIDUAL 

Mesaje importante: 

• Spălaţi-vă des pe mâini! 

• Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel! 

• Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l! 

• Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 

• Nu vă strângeţi în braţe! 

• Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile! 

• Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în USAMVBT! 

 

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii, cadrele didactice şi celelalte categorii 

de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

• imediat după intrarea în USAMVBT şi înainte de a intra în sala în care se desfăşoară 

activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în USAMVBT; 
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• înainte şi după masă; 

• înainte şi după utilizarea toaletei; 

• după tuse sau strănut; 

• ori de câte ori este necesar. 

 

b) Purtarea măştii de protecţie 

• studenții/personalul didactic/personalul didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mascǎ în 

permanențǎ în interior; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical însă se admit măşti de 

tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive 

care înlocuiesc măştile;   

• este permisǎ desfǎşurarea orelor de educației fizicǎ în sǎli de sport/spații interioare, fǎrǎ 

obligativitatea purtǎrii mǎştii de protecție în condițiile în care rata de incidențǎ cumulatǎ în ultimele 

14 zile a cazurilor din localitate este mai micǎ de 2/1.000 locuitori. La o ratǎ de incidențǎ mai mare 

de 2/1.000 locuitori, orele de educație fizicǎ se pot desfǎşura doar în spații deschise, fǎrǎ 

obligativitatea purtǎrii mǎştii de protecție.  

• schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

 

5. Măsuri igienico-sanitare  

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în 

lupta împotriva răspândirii virusului.  

Pentru fiecare clădire din USAMVBT, administratorii împreună cu responsabilii desemnați 

la nivelul fiecărei facultăți / rectorat/ cămine /cantine vor întocmi și vor lua toate măsurile necesare 

în scopul întocmirii și implementării efective a planurilor de curățenie și dezinfecție specifice. 

Mǎsurile igienico – sanitare în USAMVBT sunt prevǎzute în planul de curăţenie şi 

dezinfecţie.         

 

6. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi 

privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

 

În scopul prevenirii infectării  angajaților și studenților USAMVBT cu noul virus SARS-CoV-

2, personalul desemnat de către USAMVBT la nivel de universitate, respectiv la nivel de 

facultăţi, va efectua şi va coordona instruirea personalului USAMVBT pentru a observa starea 

de sănătate a studenţilor/cursanţilor, precum şi pentru implementarea măsurilor necesare 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. 

Angajații USAMVBT vor fi instruiți pentru a observa starea de sănătate a 

studenţilor/cursanţilor, precum şi pentru implementarea normelor de protecție și prevenire a 

infecției cu SARS-CoV-2. 
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În căminele studențești instructajele vor fi efectuate de către administratorii de cămin 

sau de alte persoane desemnate de Serviciul Social la nivelul fiecărui cămin.  

Studenţii/Cursanţii vor fi instruiţi cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 de către cadrele didactice înaintea începerii primei ore din semestru 

și vor semna pentru luarea la cunoștință. Documentele semnate vor fi păstrate la fiecare 

disciplină. 

În USAMVBT (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, 

materialele informative și mesaje de atenționare, prin intermediul persoanelor responsabile 

pentru coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 desemnată la nivelul 

fiecărei facultăți. 

Cadrele didactice/administratorii de cămine au obligaţia să anunțe de îndată prin telefon 

decanii de an în cazul în care studenţii/cursanţii aflaţi în timpul orelor de curs/ studenții cazați în 

cămin prezintă simptomatologie specificǎ COVID -19 (febră, tuse, probleme respiratorii, diaree, 

vǎrsǎturi, mialgii, stare generalǎ modificatǎ). Decanul de an va informa de îndată responsabilul 

desemnat de la nivelul fiecărei facultăți şi personalul din cadrul cabinetului medical 

studenţesc.  

De asemenea, studenții cazați în cămine au obligația de a anunța șeful de palier/șeful 

de cămin, care la rândul lor vor anunța administratorul căminului unde sunt cazați, dacă 

sesizează sau au cunoștință că un coleg prezintă simptomele mai sus enumerate. Șeful de 

palier/șeful de cămin împreună cu administratorul căminului, vor însoți studentul cu aceste 

simptome spre camera de izolare, respectând toate normele pentru protecția lor.  

Studentul care prezinta simptomatologie specifică SARS-Cov-2 în timpul activităţilor 

didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în USAMVBT va fi 

condus în camera de izolare de către cadrul didactic care a constatat aceste simptome, acesta 

având obligația să anunţe prin telefon decanii de an. Decanul de an va informa de îndată 

administratorul de cămin/RF SARS CoV2  şi personalul din cadrul cabinetului medical studențesc. 

În aceste situații se va aplica protocolul de izolare. 

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. 

AŞA DA: 

- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască; 

– Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri; 

– Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare; 

– Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior; 

– Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 

– Acoperă nasul, gura şi bărbia; 

– Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale; 

– Evită să atingi masca; 



 

      Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 

Organism emitent 
Departamentul de 

Managementul 
Calităţii 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢILOR ÎN USAMVBT  ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA IMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL 
SARS-CoV2 

 

 
Ed. 1 Rev. 4 COD: 

USAMVBT-PEC- 
PO-003- F01 

 

9 

 

– Scoate masca apucând-o de barete; 

– Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi; 

– După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac; 

– Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca. 

 

AŞA NU: 

- Nu folosi o mască ruptă sau umedă; 

– Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie; 

– Nu purta o mască prea largă; 

– Nu atinge partea din faţă a măştii; 

– Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită 

reatingerea măştii; 

– Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane; 

– Nu refolosi masca; 

– Nu schimba masca cu altă persoană; 

 

• Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. 

• 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. 

Studenții au obligația de anunța decanul de an /administratorul de cămin în următoarele 

situații: 

  • 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. 

 

Capitolul V. Măsuri pentru studenții care fac parte dintr-un grup de risc și/sau 

care au afecțiuni cronice și/sau dizabilitǎți 

 

Studenţii/cursanţii care fac parte dintr-un grup cu risc, respectiv sunt diagnosticați cu 

afecțiuni asociate cu imunodepresie moderatǎ sau severǎ (transplant, afecţiuni oncologice în 

tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente 
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imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa fizică în universitate, chiar dacă sunt vaccinaţi cu 

schema completă. 

Studenții/cursanții care suferă de boli cronice vor fi monitorizați cu mai multă atenție. 

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 USAMVBT, vor 

putea fi consiliaţi de medicii specialiştii şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor 

suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă.  

Studenții/cursanții cu dizabilităţi, care participă la cursuri cu prezenţă fizică, în funcţie de 

specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor adecvate dizabilităţii specifice.  

Vor fi identificate soluții cu privire la desfășurarea activităților online la studenții aflați în 

alte situații speciale. Situațiile vor fi analizate de la caz la caz, iar soluțiile vor urmări asigurarea 

accesului studentului la activitățile didactice, astfel încât să se asigure calitatea în învățământ.  

 

Capitolul VI. Protocol de triaj epidemiologic 

 

Triajul epidemiologic al studenților se efectuează conform prevederilor legale în vigoare 

Ordinul Ministerului Educației şi al Ministerului Sănătăţii nr. 438/4629/2021 privind asigurarea 

asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor 

din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării  de sănătate a colectivităţilor şi 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos). 

 

Triajul zilnic: 

a. studenții/cursanţii trebuie să fie clar informați și să înțeleagă de ce persoanele cu 

simptome nu trebuie să participe la activitățile didactice față-în-față în USAMVBT; 

b. întreaga comunitate academică va colabora în observarea studenților, cadrelor 

didactice și altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare; 

c. triajul zilnic se efectuează de către studenți acasă prin măsurarea temperaturii 

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

propria participare la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a 

studenților în USAMVBT;  

d. NU se vor prezenta la activitățile didactice față-în-față în USAMVBT, în ziua respectivă: 

- cei cu temperatură 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 

infecto-contagioase; 

-  cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
       -  cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află 
în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată; 
       - cei care aşteaptă să fie testaţi sau au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc cu 
o persoană care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele. 
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În situaţiile prevăzute la lit. e dacă starea de sănătate le permite, studenţii/personalul 

didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera 

ulterior.   

Cei care au fost declaraţi contacţi direcţi ai unor cazuri confirmate şi care nu au simptome, 

în situaţia în care refuză testarea, nu vor fi primiţi în universitate minimum 14 zile şi vor continua 

învăţarea în sistem on-line.   

Revenirea în colectivitate a studenților/cursanţii care au avut probleme de sănătate și au 

absentat minim 3 zile de la activitățile didactice față-în-față în USAMVBT se va realiza obligatoriu 

în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul și pe care studentul/cursantul o 

va preda secretariatului înainte de prima activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate 

la nivelul facultăţii de către secretariatului facultăţii, urmând a fi predate medicului de la 

Cabinetul Medical Studenţesc.  

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome 

specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăți de 

respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță 

de îndată pe şeful ierarhic superior, acesta urmând de îndată a informa pe responsabilul 

desemnat de conducerea USAMVBT la nivel de instituţie. 

 
Capitolul VII. Protocol de izolare a studentului/cursantului 

 

USAMVB Timișoara alocă un număr de 4 camere pentru respectarea protocolului de 

izolare, camere care au grup sanitar și duș propriu, respectiv camerele 15 și 16 din căminele 1 și 

2. În caz de nevoie, numărul acestor camere poate fi suplimentat. 

Protocolul de izolare se aplică în cazul în care studenţii prezintă în timpul activităţilor 

didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în USAMVBT, 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), cazuri în care se va proceda la izolarea imediată a studentului/cursantului în 

camerele mai sus menționate.  

Vor fi respectate cu strictețe următoarele: 

a. Anunțarea imediatǎ a pǎrinților/familiei şi, dupǎ caz a personalului cabinetului medical 
studenţesc. 

b. Izolarea imediată a studentului/cursantului se va face astfel: studentul/cursantul va purta 
mască; va fi separat de restul formației de lucru/colegilor de cameră și se va aerisi spaţiul 
corespunzător. Studentul/Cursantul se va izola imediat în izolator, respectiv în spaţiul special 
desemnat din USAMVBT. 

c. Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome folosește grupul 
sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi 
folosit de oricine altcineva. 
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d. Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie/farmacie/serviciul de 
urgență/ spital, iar în situația în care simptomele/semnele sunt severe, se va apela imediat 
serviciul de urgență 112. 

e. Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să 
poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde. 

f. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul/cursantul a plecat, 
pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane. 

g. Studentul va reveni la activitățile didactice față-în-față în USAMVBT/cămin, cu adeverință 
medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului şi care 
atestǎ cǎ nu mai prezintǎ risc epidemiologic. 

 

 

Capitolul VIII. Criterii de suspendare a 

activităților didactice față-în-față 

 

a. Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune 
prezența fizică a studenților/cursanților în USAMVBT se dispune prin hotărâre a senatului 
universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, 
cu avizul DSP. 

b. DSP are obligaţia să informeze USAMVBT şi cabinetul medical din cadrul USAMVBT 

despre fiecare caz confirmat pozitiv, la studenţi/cursanţi/angajaţii USAMVBT, în vederea 

întreprinderii măsurilor necesare. Aceeaşi obligaţie o au personalul şi studenţii confirmaţi pozitiv. 

c.  Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților/cursanților 

în USAMVBT, în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărârea Senatului universitar, 

după consultarea şi  avizul DSP. 

  

Capitolul IX. Plan de măsuri privind organizarea activităţii în Baza sportivă, în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2  

 
 Activitățile sportive se vor desfăşura în  Baza sportivă a USAMVB Timișoara compusă din 

două terenuri de minifotbal (1600 m2), patru terenuri de tenis (2100 m2), un teren baschet (500 

m2), un teren volei nisip (300 m2),o sala de sport (420 m2) şi trei vestiare (50 m2). 

 Orele de Educație Fizică şi Sport se vor desfăşura după un program bine stabilit şi 

monitorizat de către cadrul didactic cu respectarea mǎsurilor de igienă riguroasă a mâinilor, 

asigurarea unei distanțări fizice între studenți, limitarea contactului dintre studenți şi fără folosirea 

materialelor sportive care sa fie manevrate de către studenți. 

 Înaintea începerii activităților sportive profesorul va comunica planul de măsuri de 

organizare a activităţii în Baza Sportivă, iar studenții vor semna ca au luat la cunoștință. 

 Pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie fizică, studenţii vor fi instruiţi ca: 
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1. Pot participa la ore cu condiția sa fie clinic sănătoși, fără a prezenta simptome specifice 

SARS-CoV-2(febră, tuse, dureri în gȃt, absenţa gustului sau a mirosului). 

2. Pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 

3. La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant.  

4. Studenții vor efectua exerciții de gimnastica şi stretching, diverse forme de alergare 

pentru dezvoltarea vitezei şi rezistentei, exerciții fizice cu greutatea proprie fără a utiliza materiale 

sportive şi cu respectarea distanțării fizice. 

5. Orele de educaţie fizică, efectuate în sala de sport, vor fi limitate la activităţi sportive 

care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi 

a unei aerisiri permanente, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată. 

6. După fiecare activitate didactică cu o formaţie de studiu se va efectua curăţenia, 

dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport. 

7. In vestiar vor intra un număr corespunzător de studenți cu respectarea strictă a 

distanțării fizice şi a traseelor de intrare şi ieșire marcate. 

8. Studenții care sunt cazaţi în căminele universităţii vor veni gata echipați pentru activități 

sportive. 

9. Atât timp cât condițiile meteo permit, orele de Educație Fizică se vor desfășura exclusiv 

în aer liber, baza sportivă fiind suficient de spațioasă pentru a respecta distanțarea fizică. 

10. Planul de măsuri privind organizarea activităţii în Baza sportivă, în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 va fi afișat la intrarea în 

baza sportivă. 

 

Capitolul IX. Protocol pentru cantină 

 

Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de 
precomandă.  

 
1. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2  
- va exista o persoană care va coordona activităţile de prevenire a infectării cu SARS-

CoV-2. 
 
2. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 
- în interiorul cantinei, în spaţiul destinat intervalelor de tranzit, circulaţiei, distribuirii 

felurilor de mâncare, aşezǎrii la masă, se impune respectarea măsurilor de distanţare fizică de 
1,5 m, cu purtarea obligatorie a măştilor.  

- se va face demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, și 
de ieșire; 

- vor fi amplasate indicatoare vizibile pentru sensul de intrare și pentru cel de ieșire; 
- la intrarea în cantină sunt montate dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, 

astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă; 
- uşile vor fi menţinute deschise, pentru a evita punctele de contact.  
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3. Stabilirea programului orar de servire  
- programul de servire al meniurilor va fi stabilit de către administratorul cantinei.  
 
4. Măsuri igienico – sanitare: 
- Se iau în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se 

prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum: 
    • clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor; 
    • treptele scărilor; 
    • mesele şi scaunele din sălile de cantină; 
    • blaturi; 
    • balustrade; 
    • întrerupătoare de lumină. 

 

X. Protocol pentru cămine  
 

Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia 

corespunzătoare a tuturor spaţiilor comune şi de cazare. 

La intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. 
 
Pentru fiecare cămin studenţesc se va elabora un plan de acţiune în caz de apariţie a unui 

caz de infecţie cu SARS-CoV2. Acest plan va fi afişat la avizierul de la intrarea în cămin. 

Camerele vor fi ocupate de studenți din aceeaşi grupǎ, an de studiu, de la acelaşi program 

de studiu sau de la aceeași facultate pentru a limita contactul studenților din formații de studiu 

diferite. 

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

fizice de cel puţin 1 m între paturi. Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie 

de numărul de studenţi cazaţi. Beneficiazǎ de prioritate la cazarea în cǎmine studenții care sunt 

vaccinați cu schema completǎ de vaccinare şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, precum şi cei care au fost conformați pozitiv pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la 

data testului pozitiv.Dovada vaccinǎrii sau vindecǎrii se face pe baza certificatului digital al UE 

pentru COVID. 

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

administrația căminelor, prin îngrijitoare. Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor 

colective/comune de luni până vineri. 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 pe bază de alcool în cantităţi suficiente. 

Studenții cazați vor avea următoarele obligații: 

- Deținerea unui număr suficient de măști și dezinfectant; 

- Interzicerea primirii de vizitatori/persoane străine în cămin; 
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- Purtarea măștii  şi pǎstrarea distanței  fizice de 1 m în spațiile comune; 

- Păstrarea curăţeniei, dezinfectarea şi aerisirea în mod regulat a camerelor;  

- Interzicerea oricărei petreceri sau adunări de studenți din alte camere; 

- Limitarea deplasărilor în cadrul căminului; 

- Evitarea aglomerărilor în spațiile de locuit, spațiile comune etc.; 

- Accesul prin rotaţie la dușurile și toaletele comune aferent camerei;  

- Activitățile vor avea loc doar în camerele proprii; 

- Evitarea utilizării de covoare/mochete; 

- Anunțarea de urgență a administrației căminelor cu privire la orice simptom febră şi/sau 

simptomatologie de tip respirator al vreunui coleg (ex., tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte 

simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

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

individuală.  

Liga studenților din cadrul universității, prin șefii de palier și șefii de cămin, va avea 

obligația să verifice în mod regulat dacă în camerele studenților este respectată curăţenia, 

dezinfectarea şi aerisirea acestora. 

Măsurile prezentate mai sus se vor aplica tuturor persoanelor cazate în căminele 

USAMVBT. 

Nerespectarea prevederilor din prezentul protocol va duce la exmatricularea 

imediată a studentului/studenților respectivi.  

În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare 

protocolul de izolare şi se va anunţa DSP sau se va apela serviciul de urgenţă 112. 

Studentul confirmat se va izola fie în unităţile de izolare şi tratament anexate spitalelor, fie 
la domiciliul personal, cu condiţia ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport 
personal, şi nu cu mijloace de transport în comun. 

Contacţii de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinaţi în camera de cămin, cu 

condiţia ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu vor 

fi carantinaţi în izolator. Ȋn cazul în care aceştia vor fi testați negativ vor rămâne în aceeaşi 

camerǎ. Studenții testați pozitiv vor fi duşi în izolator şi se va aplica protocolul de izolare. 

Pentru studenţii aflaţi în carantină se vor găsi soluţii punctuale pentru a li se furniza 
alimentele la uşa camerei. 

 

XI. Dispoziţii finale 

  

Planul de măsuri se modifică de drept prin efectul modificărilor legislaţiei aplicabile, 

anumite prevederi putând deveni caduce şi totodată pot apărea prevederi noi, aplicabile 

din momentul intrării în vigoare a respectivului text de lege. 

 


