PLAN DE MĂSURI
ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19
Acest plan de măsuri s-a elaborat în baza ordinului comun nr. 5487/1494/2020 emis de MEC și
MS, și are în vedere organizarea și desfășurarea activităților din Universitatea din Craiova în
condiții de siguranță în contextul pandemiei COVID-19.
A. Activitățile didactice
Sub efectele pandemiei COVID-1, activitaţile didactice din Universitatea din Craiova (Ucv) se pot
desfăşura in sistem modular, mixt (blended learning), combinând activitaţi la distanţă (sincrone /
on-line si asicrone / off-line) cu activităţi in sala (de curs, seminar, laborator / on-site). Sistemul
specific se definește la nivel de department si se formalizează prin câte o Procedura operationala
a fiecărei facultăți, care conține măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea procesului
de învățământ, cu respectarea și promovarea calității actului didactic, în condiții de securitate
epidemiologică, în conformitate cu legislația în vigoare și în special cu respectarea strictă a
recomandărilor din ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile
de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa 2 la Ordinul nr.
5487/1494/2020 a MEC și MS).
Procedura operațională a fiecărei facultății, avizată de Consiliul Facultății, validată de Consiliul
de Administrație și aprobată de Senatul UCv, va completa cadrul general definit de Metodologia
derulării activităților desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line (Art 8 din HS UCv
nr.5/30.04.2020) actualizată (Art. 2 din HS UCv nr. 6/15.05.2020) și va detalia măsurile specifice.
Desfășurarea activităților didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte) și evaluarea
studenților în regim on-line se va realiza în conformitate cu Metodologia derulării activităților
desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line (Art 8 din HS UCv nr.5/30.04.2020)
actualizată (Art. 2 din HS UCv nr. 6/15.05.2020) şi având în vedere Nota nr.260/21.09.2020, emisă
de Direcţia Generală Învăţământ Universitar.
1. Activitățile de predare/orele de curs se vor desfășura exclusiv la distanță, în regim online.
Universitatea din Craiova pune la dispoziție o serie de tutoriale și resurse de (auto)instruire
realizate de cadrele sale didactice încărcate atât pe platforme proprii (
https://www.ucv.ro/it_fonduri_eur/servicii_web/platforme_online.php, Cloud INCESA) cât și pe
platforme alternative (Google Classroom, Cloud INCESA, Google Drive, Dropbox etc.)
2. Activitățile de laborator/lucrări practice/proiecte
a. Se pot desfășura on-site doar activitățile practice la acele discipline unde dezvoltarea
abilităților, însușirea unei practici/metode este absolut necesară și obligatorie. Stabilirea
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acestor activități revine directorului de departament, prin consultarea responsabililor de
disciplină și cu acordul decanului și avizul consiliului facultății.
Activitățile practice on-site se pot organiza în sistem modular, în ultimele 3 săptămâni ale
fiecărui semestru din anul univ. 2020-2021, restul activităților urmând a se desfășura online.
Prin excepție, pentru programele de studii pentru care activitățile de laborator/lucrările
practice/ proiectele se pot desfășura exclusiv on-site, acestea se vor organiza după un
calendar propriu, la propunerea decanului, cu avizul Consiliului facultății și cu
aprobarea Consiliului de administraţie. În aceste cazuri, responsabilul de disciplină,
directorul de departament și decanul vor lua măsuri pentru respectarea cu strictețe
a prevederilor din ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în
instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa 2 la
Ordinul nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS)
Măsurile de recuperare a activităților practice, în cazuri justificate, se vor aproba de decan,
la propunerea fiecărui responsabil de disciplină și cu avizul directorului de departament și
al consiliului facultății.
Pentru perioada când activitățile de laborator/lucrările practice/proiectele se vor
desfășura în format hibrid, on-site și on-line, se va proceda astfel:
Pentru respectarea prevederilor prezentului plan de măsuri, în funcție de dimensiunile
laboratoarelor/sălilor de lucrări practice, grupele pot fi împărțite în mai multe subgrupe
care vor efectua activități prin rotație, o subgrupă on-site (sub coordonarea unui cadru
didactic) iar cealaltă/celelalte on-line (sub coordonarea altor cadre didactice desemnate de
titularul de disciplină).
Activitățile on-line la disciplinele care au prevăzute în planul de învățământ lucrări
practice, lucrări de laborator sau proiecte, pot fi realizate prin modelare și simulare
numerică, proiectare, prelucrare de date, materiale video, filmări în timp real ale
experimentelor, în funcție de specificul disciplinei.
Dacă o disciplină nu are suficiente cadre didactice pentru a asigura anumite activități onsite și on-line, în paralel, directorii de departament/decanii vor decide soluții particulare.
Durata unei ședințe va fi de 50 min×numărul de ore (fără pauze), pentru a se permite
dezinfecția și aerisirea laboratorului după fiecare subgrupă.
Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. Universitatea din
Craiova asigură dezinfectantele necesare în cadrul tuturor activităților practice.
Activitățile practice care presupun prezentări/demonstrații, se pot desfășura în laboratoare
sau în amfiteatre, respectând cu strictețe prevederile din ghidul privind instituirea de
măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada
pandemiei de COVID-19 (Anexa 2 la Ordinul nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS).
În cazul disciplinelor la care lucrările de laborator presupun exclusiv ca studenții să
opereze pe calculator sub îndrumarea cadrului didactic, lucrările practice se vor desfășura
în sistem on-line, cu acces de la distanță (remote desktop, team-viewer etc.) sau utilizând
platformele de e-learning existente și cele care se vor implementa în perioada imediat
următoare.
Va fi evitată atingerea acelorași materiale didactice de către mai mulți studenți/cursanți,
vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate.
Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de resurse materiale.
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Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare.
Atunci când grupe diferite de studenți/cursanți se succedă în laboratoare/spații de
desfășurare a practicii de specialitate, se va proceda la curățirea și dezinfectarea
suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care studenții/cursanții intră în contact,
după fiecare formație de studii.
La finalul activităților didactice vor fi dezinfectate clanțele ușilor, vor fi curățate și
dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele și echipamentele de lucru
utilizate de studenți/cursanți.
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 din învățământ (DPPD);

3. Activitățile de seminar, se vor realiza:
a. În sistem de videoconferință precum și sub formă de consultații on-line.
b. Referatele și întreaga documentație suport care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise
prin mijloace informatice (platforma evidenţa studenţilor, Google Classroom, e-mail, alte soluții
cloud – în funcție de disponibilitate) între studenți și cadrele didactice.
4. Disciplinele care nu au lucrări practice/de laborator nu vor avea activități on-site.
5. Orele de educație fizică pentru programele de studii vor fi efectuate doar în aer liber și în
sistem on-line, cu materiale demonstrative/tutoriale.
6. Organizarea examenelor
a. Examenele se vor organiza și desfășura on-line în baza Metodologiei derulării activităților
desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line aprobată de Senatul UCV şi a
procedurilor aprobate de consiliile facultăţilor.
b. În cazul on-site, examenele vor fi organizate în funcție de modalitățile decise la nivelul fiecărei
facultăți cu respectarea regulilor generale privind accesul, fluxurile de circulație și distanțarea
fizică. Eventualele situații când temperatura studentului este 37,30 C vor fi soluționate punctual fie
prin reprogramarea, fie prin asigurarea unui spațiu separat destinat examinării studentului. Aceste
modalităţi vor avea aprobarea consiliilor facultăţilor.
7. În cazul activităților directe cu studenții se vor respecta următoarele măsuri
esențiale:
- Igienă riguroasă a mâinilor;
- Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în instituție;
- În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil graficul de curățenie și
dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența acestora, orarul și un
loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică;
- Purtarea măștii de protecție atât de către studenți/cursanți, cât și de către întreg personalul
instituției de învățământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituției;
- Limitarea contactului dintre studenții/cursanții din formații de studiu diferite. Evitarea schimbării
sălii unde se desfășoară activități didactice și de cercetare de către studenții/cursanții aceleiași
formații de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activității);
- Asigurarea unei distanțări fizice între studenți/cursanți și între aceștia și cadrul didactic de
minimum 1 metru, sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru
nu este posibilă;
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- Păstrarea distanței fizice: fiecare student/cursant își va menține, pe cât posibil, același loc pe tot
parcursul prezenței în sală
- Informarea permanentă a personalului și studenților/cursanților cu privire la măsurile de protecție
împotriva infectării cu SARS-CoV-2;
- Permiterea accesului în sală doar pentru studenți/cursanți, cadre didactice și personal auxiliar fără
simptome de COVID-19 și care nu au interacționat cu persoane (membri ai familiei, prieteni,
colegi etc.) confirmate ca fiind infectate cu COVID-19 în ultimele 14 zile.
- Îndepărtarea din sală a studenților/cursanților, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariției
febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea
gustului și a mirosului)
8. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru
studenţi/cursanţi privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
a. Personalul desemnat de către Consiliul de administraţie al UCV, va efectua instruirea
personalului din instituţie pentru a observa starea de sănătate a studenţilor/cursanţilor, precum şi
pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente
generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe
mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi
măsurile necesare de distanţare fizică.
b. În fiecare facultate se vor face instruiri periodice ale studenților/cursanților: în prima zi a anului
universitar și cel puțin o dată pe săptămână studenții/cursanții vor fi instruiți de către personalul
desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infectării cu
SARS-CoV-2;
Tipuri de mesaje:
• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun;
• Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
• Purtați corect masca de protecție.
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 măștii să fie spre exterior;
- Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;
- Acoperă nasul, gura și bărbia;
- Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe laterale;
- Evită să atingi masca;
- Scoate masca apucând-o de barete;
- Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți;
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac;
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.
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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 față a măștii;
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea
măștii;
- Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane;
- Nu refolosi masca;
- Nu schimba masca cu altă persoană;
• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
• Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care
se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.
• Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind șervețele/lavete/produse
biocide.
• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome, precum: febră, tuse sau dificultăți la
respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.
În instituția de învățământ superior (în săli, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în
locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.
c. Comunicarea de instrucțiuni:
Studentul are obligația de a anunța instituția de învățământ superior 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.
În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul instituției de
învățământ superior se vor aplica criteriile de suspendare a activităților didactice pentru realizarea
cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, cu
respectarea indicațiilor din ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în
instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa 2 la Ordinul
nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS)
Astfel, activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a
studenților/cursanților de la respectiva formație de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din
campusul universitar sau de la nivelul întregii instituții de învățământ superior putând fi suspendate
pentru 14 zile, acestea urmând a se desfășura online, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor
care nu se pot desfășura astfel.
Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului universitar se va
realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
B. Activitățile administrative
a. La nivelul Universităţii din Craiova și pentru fiecăre facultate, au fost stabiliţi coordonatorii
activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, conform precizărilor din Anexa 2 a
Ordinului nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS.
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b. Toate cadrele didactice și întregul personal administrativ vor purta mască de protecție pe toată
perioada activității în spațiile aparținând UCV și vor urma recomandările de dezinfecție și de
distanțare socială.
c. Administrația UCV va asigura personalului administrativ echipamentele de protecție necesare.
d. Accesul în spațiile UCV se va face după aplicarea procedurilor de triaj, conform ghidului
privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în
perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa 2 la Ordinul nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS)
e. 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.
f. Pentr grupurile sanitare sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise
uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil;
g. Fișele disciplinelor se vor actualiza și adapta corespunzător. Se vor revizui și adapta
reglementările privind protecția muncii, precum și fișele de protecția muncii, până la data de 01.
octombrie 2020; acestea vor fi prezentate și semnate la prima activitate practică on-site.
C. Cantinele studențești
a. Servirea mesei se va realiza la pachet/caserolă, eventual pe bază de precomandă; Eventuale
excepții pot fi decise de DGA a UCv.
b. Utilizarea sălii de mese va fi organizată astfel încât să evite aglomerările de persoane și să
respecte măsurile de siguranță (distanțe, fluxuri etc.)
c. Respectarea măsurilor de distanțare fizică se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la
masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea produselor alimentare etc.;
d. Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi
adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică
folosință, cu aruncarea și păstrarea acestora în containere închise după utilizare;
e. Înainte și după fiecare masă studenților/cursanților li se va recomanda spălarea mâinilor și
respectarea normelor de igienă;
f. Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții se vor așeza la masă;
g. Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;
h. Se va realiza cu strictețe curățarea și dezinfectarea sălilor de mese, conform planului de curățenie
și dezinfecție.
D. Căminele studențești
a. Având în vederea faptul că în perioada anului universitar 2020-2021, activitățile didactice se vor
desfășura online, UCv recomandă studenților participarea la aceste activități din locul lor de
domiciliu și organizarea sosirii în Craiova la o dată ce se va comunica pe parcurs, în funcție de
evoluția epidemiologică.
b. Pentru studenții cu solicitări speciale, cazarea se va face pe bază de cerere individuală transmisă
prin email la adresa: cazarespeciala.epidemie@incesa.ro.
c. În camerele de cămin vor sta în aceeași cameră doar studenți din aceeași serie și același an de
studii.
d. Purtarea corectă a măștii în spațiile comune din cămine este obligatorie.
e. Sălile de lectură din cămine vor fi închise.
f. În momentul cazării, fiecare student va completa Chestionarul epidemiologic pe care îl va
depune la Biroul de cazare.
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g. În cămin se interzice organizarea oricărui eveniment la care să participe mai mult de 3 persoane.
Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a celor implicați, în cel mult 24 ore.
h. Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine.
i. Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnica a curățeniei și dezinfectarea spațiilor colective;
j. Administrația căminelor are obligația de a prevedea spații de izolare cu grup sanitar propriu în
care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS CoV-2;
k. Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz de
infecție cu SARS CoV-2; acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin.
l. Măsuri de protecție:
- Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați;
- Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării fizice
de cel puțin 1 m între paturi;
- Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenți per cameră sau, dacă acest lucru
nu este posibil, din cauza numărului mare de solicitări de cazare din partea studenților, camerele
vor fi ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita contactul studenților din
formații de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului
sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este
cazul, vor fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități
suficiente;
- Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările;
- Studenții răspund pentru asigurarea curățeniei și dezinfectarea în interiorul camerei pe care o
ocupă. Administrația UCv își rezervă dreptul de a verifica respectarea acestei obligații.
- Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală;
- Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat;
- Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
- Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să
aerisească în mod regulat camerele;
- Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli
destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui
spațiu;
- Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de
funcționare a căminului în perioada respectivă;
*În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de
izolare și se va anunța Direcția de Sănătate Publică și se va apela serviciul de urgență 112.
*Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie la
domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport
personal și nu cu mijloace de transport în comun;
*Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca
aceasta să aibă grup sanitar propriu;
*Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza alimentele
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E. Deplasarea studenților
a. Studenții își vor limita deplasările în alte localități. Studenții care părăsesc localitatea, la
revenirea în cămin vor trebui să prezinte un test PCR negativ făcut cu cel mult 48 ore înainte, pe
propria lor cheltuială; absența testului negativ va duce la refuzarea cazării.
b. Sunt interzise vizitele făcute de aparținători în Craiova și petrecerea timpului în colectivități, în
spații închise și fără măsuri de protecție.
c. Studenții internaționali vor fi obligați să respecte regulile de izolare impuse de zona din care
provin, motiv pentru care li se recomandă informarea prealabilă.
d. Reamintim faptul că persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională din țările/zonele cu
risc epidemiologic ridicat și au drept de intrare pe teritoriul național al României sunt obligate să
intre în carantină/izolare la domiciliu 14 zile la întoarcerea în România.
Carantina persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau,
după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități. Carantina se recomandă tuturor persoanelor
care locuiesc la aceeași adresă. Universitatea din Craiova nu asigură spații de carantinare.
e. Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică,
iar forma actualizată periodic se poate fi consultată aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/listezone-afectatecovid-19.
f. În baza HG Nr.36/2020 din 21.07.2020, studenţii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României,
care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în
unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de
finalizarea/ organizarea începerii studiilor, sunt persoane exceptate de la măsura carantinei.
F. Alte măsuri specifice
a. Studenții și cadrele didactice care au simptome de tip respirator nu se vor prezenta la activitățile
didactice.
b. În interiorul Ucv şi pentru fiecare facultate se vor organiza și demarca cu benzi vizibile traseele
prestabilite de intrare, deplasare și ieșire din clădire.
c. Numărul de locuri/mobilierul din săli/laboratoare va fi adaptat prin eliminare/repoziționare,
astfel încât să se asigure distanțarea fizică obligatorie de minimum 1 m între studenți; fiecare sală
va avea propria schemă de așezare a studenților – pentru laboratoare răspund titularii disciplinelor
de care acestea aparțin, pentru amfiteatre, administratorii clădirilor.
d. Studenții nu vor fi așezați față în față în săli, purtarea corectă a măștii fiind obligatorie pentru
toți cei prezenți în săli/clădiri.
e. Se interzice organizarea oricăror manifestări științifice on-site, spectacole, reuniuni etc.
f. Nu se acordă aprobări pentru deplasări în interesul serviciului decât în cazuri excepționale.
g. Interacțiunea cu studenții la nivel de decanate, registratură, alte servicii se va realiza telefonic
sau prin email.
h. Ridicarea/depunerea documentelor originale se vor realiza exclusiv cu programare
telefonică/mail. Audiențele se vor desfășura on-line, prin programare telefonică/mail.
i. Universitatea din Craiova își va adapta regulile de lucru la evoluția situației epidemiologice.
j. 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 UCv pentru luare la cunoștință și aplicare.
k. Prezentele măsuri se completează cu cele prevăzute în Ordinul MEC și MS nr. 5487/1494/2020
(Anexa 2).
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G. Protocol de triaj
a. Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în
vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
b. Triajul zilnic se va realiza conform prevederilor din ghidul privind instituirea de măsuri
sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de
COVID-19 (Anexa 2 la Ordinul nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS)
H. Decanatele facultăților unde se desfășoară activități directe cu studenții vor elabora
proceduri specifice cu respectarea măsurilor din ghidul privind instituirea de măsuri sanitare
și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa
2 la Ordinul nr. 5487/1494/2020 a MEC și MS).
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