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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

 

 

MĂSURILE SANITARE DE PROTECȚIE și INTERVENȚIE COVID-19 

în UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
în conformitate cu O R D I N UL comun nr. 5196/3 sept. 2021 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

 

Anul universitar 2021-2022 
 

 

Art. 1 Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a 
studenților Universitatea Adventus se decide în conformitate cu principiul autonomiei 
universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 
 
Art. 2 În urma unei analize temeinice la nivelul UA, realizată înainte de începerea 
anului universitar 2021-2022, ținând cont de situația epidemiologică locală și națională, 
de infrastructura UA, de specificul programelor de studiu și de resursele umane, 
Consiliul de Administrație, cu consultarea Senatului universitar, a stabilit începerea 
anului universitar 2021-2022, conform Scenariului 1, respectiv Participarea fizică în 
instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile 
didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea 
tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m 
/student pentru orele de curs/seminar. 
 
Art. 3 Direcția de sănătate publică, denumite în continuare DSP, informează, înainte 
de reluarea cursurilor, după vacanțele universitare, senatul universitar al instituției de 
învățământ superior, cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în 
vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor. 
 
Art. 4 Pentru organizarea activităților specifice în anul universitar 2021-2022, UA va 
avea în vedere următoarele măsuri: 

a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 
minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va 
asigura distanțarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a 
mobilierului școlar; 

b) stabilirea circuitelor funcționale; 
c) organizarea spațiilor de recreere; 
d) evaluarea necesarului de resurse umane; 
e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; 
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru 

studenți și personal. 
Înainte de reluarea cursurilor, UA stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de 
învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a 
cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. 
 



Pag. 2 din 3 
 

Art. 5 Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile de învățământ 
universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a 
studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de 
îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de 
sănătate publică județene. 
Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată 
temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea și avizul 
DSP. 
 
Art. 6 DSP are obligația să informeze UA și cabinetul medical din cadrul acesteia 
despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unitățile de 
învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au 
personalul unității de învățământ, părinții/aparținătorii legali ai studentului confirmat 
pozitiv. 
 
Art. 7 (1) Este interzisă intrarea în campusul UA pentru: 
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se 
află în carantină la domiciliu/ carantină instituționalizată; 
c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care 
prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele. 
(2) În situațiile prevăzute mai sus, dacă starea de sănătate le permite, 
studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau vor 
fi scutiți medical și vor recupera ulterior. 
(3) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au 
simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în minimum 14 zile și vor 
continua învățarea în sistem on-line. 
 
Art. 8 Universitatea Adventus organizează activitatea astfel încât să se prevină 
îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor legale, prin: 
a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 
b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 
c) organizarea accesului în instituția de învățământ; 
d) organizarea programului de învățământ; 
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare instituția de învățământ; 
g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către studenți, 
personal didactic și personal didactic auxiliar/administrativ privind măsurile de 
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 
 
Art. 9 Persoanele care vor fi anunțate în cazul apariției simptomatologiei COVID19 
sunt: directorul general administrative și pedagogii.  
 
Art. 10 În caz de manifestări cu suspiciune de infectare cu COVID19, spațiul desemnat 
pentru izolarea în campus a persoanelor externe, până la deplasarea spre domiciliu,  
se va face în „Camera de izolare” situate la demisolul Corpului central. 
 
Art. 11 În cazul în care incidența la nivelul localității Cernica atinge sau depășește 
pragul de 3/1000, masa se va servi la pachet. 
 
Art. 12 Protocoalele specifice de prevenție și intervenție, adoptate de UA, pentru anul 
universitar 2021-2022, sunt următoarele: 

a) Protocol COVID-19 Facultate – Anexa nr. 1 
b) Protocol COVID-19 Cămine – Anexa nr. 2 
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c) Protocol COVID-19 Cantină – Anexa nr. 3 
d) Protocol COVID-19 Triaj – Anexa nr. 4 
e) Protocol COVID-19 Transport – Anexa nr. 5 
f) Protocol izolare studenți cazați cămin / necazați – Anexa nr. 6 
g) Protocol de răspuns COVID-19  – Anexa nr. 7 

Protocoalele vor fi publice pe site-ul www.uadventus.ro și vor fi aduse la cunoștința 
comunității academice. 
 
Prezentul document a fost avizat de către Consiliul de Administrație al UA în data de 
22 septembrie 2021 și adoptat de Senatul UA în data de 23 septembrie 2021 
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