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INSTRUCȚIUNE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “FAȚĂ ÎN FAȚĂ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZARE 
ACTIVITĂȚI 

Se identifică și organizează spațiile pentru cursuri/seminarii/laboratoare 
astfel încât să se asigure o suprafață de minim 1 mp/student. 
Spațiile sunt igienizate și dezinfectate, conform programărilor 
administrative.  
Se stabilesc circuitele funcționale. 
Se expun materiale informative cu privire la distanțarea socială, 
dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de protecție, respectarea regulilor 
de igienă. 
Acolo unde, din rațiuni de spațiu, desfășurarea orelor de aplicații în regim 
fizic nu este posibilă cu întreaga formațiune de studiu, pot fi organizate 
orele de aplicații cu jumătate de formațiune de studiu alternativ, în 
săptămâni impare sau pare.  
Toate activitățile aplicative, care se desfășoară în regim fizic, trebuie să aibă 
prevăzute în orar la fiecare disciplină un slot de maxim 2 ore în regim 
online, săptămânal (slotul este egal cu numărul de ore de aplicații dacă 
totalul acestora este mai mic decât 2). Aceste ore sunt dedicate studenților 
care nu pot fi prezenți fizic (situații de risc/în izolare/carantină/contact) 
sau care din rațiuni de spațiu nu au participat fizic.   
Materialele educaționale și explicațiile aferente activităților aplicative ale 
căror ore vor fi decontate suplimentar statelor de funcțiuni în baza slotului 
de maxim 2 ore săptămânal vor fi puse la dispoziția studenților ca 
înregistrări. 
Sălile în care se desfășoară cursurile vor fi aerisite înainte de sosirea 
studenților/cadrelor didactice prin deschiderea ferestrelor precum și 
păstrarea lor deschise (ori de câte ori este posibil). 
Este permisă desfăşurarea orelor de educaţie fizică în săli de sport/spaţii 
interioare, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile în 
care rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate 
este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidenţă mai mare de 
2/1.000 de locuitori, orele de educaţie fizică se pot desfăşura doar în spaţii 
deschise, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie. 

 
TRIAJ 

Nu vor avea acces în clădire persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° 
Celsius și nici persoanele care nu poartă masca de protecție/nu poartă 
corect masca de protecție astfel încât aceasta să acopere nasul și gura. 

 
 
DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR 
DIDACTICE 

Pe tot parcursul desfășurării cursului, dar și în toată perioada în care se află 
în clădire, studenții și cadrele didactice vor purta masca de protecție astfel 
încât aceasta să acopere nasul și gura. 
Se limitează deplasările în sala în care se desfășoară activitățile didactice 
și în spațiile comune/alte săli. 
Se va păstra componența formațiunilor de studii. 

 Pe tot pacursul derulării activităților, se vor respecta regulile de igienă. 
 Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor. 
 Se va respecta distanțarea socială, circuitele funcționale, planificările orare 

stabilite pentru cursuri/seminarii/laboratoare, se vor evita deplasările în 
alte săli, aglomerarea de persoane. 
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INSTRUCȚIUNE PROTOCOL DE IZOLARE STUDENT/CURSANT ÎN TIMPUL 
ACTIVITĂȚILOR “FAȚĂ ÎN FAȚĂ” 

 
 
SITUAȚIE 

 
 
În cazul studenților/cursanților care, în timpul orelor de 
curs/seminar/laborator/practică (desfășurate față în față), prezintă 
simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, 
diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată), se va proceda 
conform prezentei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITĂȚI 

Studentul/cursantul părăsește sala în care se află și: 
• dacă locuiește în cămin se va aplica Instrucțiunea protocol de 

izolare studenți cazați în cămine; 
• dacă nu locuiește în cămin, va contacta de îndată medicul de 

familie.  
Persoana care ajută studentul izolat va evita contactul cu acesta și ambii 
vor purta mască. Se va asigura aerisirea sălii în care se află izolat 
studentul. 
Cadrul didactic care predă la formațiunea de studiu în care s-a aflat 
studentul/cursantul va anunța  responsabilul pentru coordonarea 
activității de prevenire a infecției cu SARS-COV -2 din facultate și 
administratorul clădirii, pentru efectuarea igienizării și dezinfecției. 
Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, 
serviciul de urgenţă sau spital și, dacă e cazul, se va apela serviciul de 
urgență 112. 
Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome 
foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind 
produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva. 
Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce 
studentul/cursantul a plecat. 
Colegii din formația de studiu a studentului/cursantului cu simptome își 
pot continua activitățile didactice programate în ziua respectivă. 
Studentul/cursantul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea 
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia 
de învăţământ superior, respectiv în cămin, cu adeverinţă medicală, 
eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 
diagnosticului. 

DATE  DE 
CONTACT 

Responsabil facultate*: Ing. Sorin Todorut 
Administrator facultate, birou 011 Corp A, tel. 0721850798 

 

 

 

 

 

*se completează de fiecare facultate 
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INSTRUCȚIUNE PROTOCOL IZOLARE STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE 
SITUAȚIA 1: 
 
 
 
 
 
 
Există 
simptomatologie 
de infecție 
respiratorie sau 
alte semne descrise 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

1. Studentul anunță imediat administratorul de cămin, medicul de familie, medicul de la 
policlinica studențească și DSP Timiș/Hunedoara. Administratorul căminului anunță 
Directorul Direcției Sociale și responsabilul instituțional. 
2. Administratorul căminului izolează de urgență studentul într-unul dintre spațiile special 
amenajate. Dacă studentul refuză izolarea, administratorul căminului va informa 
responsabilul instituțional, care va informa DSP Timiș/Hunedoara. 
3. Studentul va rămâne în izolare până la sosirea echipajului  care va face testarea pentru 
SARS-CoV-2.  
3.1. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este pozitiv, studentul rămâne izolat (singur în 
camera în care a fost izolat sau cu ceilalți colegi de camera, dacă și aceștia prezintă 
simptomatologie, exceptând cazurile în care starea de sănătate a studentului impune 
internarea. Atunci studentul va fi transportat la spital exclusiv de echipajul de ambulanță, 
apelat prin serviciul 112) în perioada dispusă de DSP. 
 3.2. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este negativ, studentul revine în camera de cămin 
în care este cazat. 
4. În perioada de izolare studentul va ține legătura telefonic cu medicul de familie și medicul 
de la policlinica studențească. Dacă starea sa de sănătate se agravează, va fi solicitat un 
echipaj de urgență prin serviciul 112. 
5. Administrația căminului va facilita furnizarea hranei zilnice studentului izolat. 
6. Personalul administrativ va respecta cu strictețe regulile de igienă și protecție (va purta în 
permanență masca de protecție, va folosi dezinfectanții speciali, se va spăla pe mâini etc.) 
7. După ieșirea studentului din izolare, camera va fi curățată și dezinfectată.  

SITUAȚIA 2: 
 
 
 
Contact direct cu o 
persoana  care are 
rezultat SARS-CoV-
2 pozitiv 
 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

1. Studentul anunță imediat administratorul căminului, medicul de familie, medicul de la 
ploiclinica studențească, DSP Timiș/Hunedoara. Administratorul căminului anunță Directorul 
Direcției Sociale și responsabilul instituțional. 
2. DSP Timiș/Hunedoara. va emite decizia de carantinare. 
3. În perioada de carantină studentul nu va părăsi camera alocată. Dacă studentul nu respectă 
măsura carantinării, administratorul de cămin va informa responsabilul instituțional, care va 
informa DSP Timiș/Hunedoara. Colegii de cameră ai studentului declarat contact nu sunt 
persoane contacte, exceptând cazurile în care au avut și ei contact direct cu o persoană covid 
pozitiv.  
4. În perioada carantinei studentul va ține legătura cu medicul de familie și medicul de la 
policlinica studențească. Dacă în perioada de carantină starea de sănătate se înrăutățește, se 
va apela servicul 112. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este pozitiv, studentul va fi izolat în 
spațiul special amenajat și se vor urma pașii de la situația 1, pct. 1-2, 4-7, exceptând cazul în 
care starea sa de sănătate impune transportul la spital, care se va face exclusiv de către 
serviciul de ambulanță.  

SITUAȚIA 3: 
Asimptomatic, dar 
iși face test COVID 
la cerere cu 
rezultat pozitiv  

CUM SE PROCEDEAZĂ 

Se procedează conform situației 1 pct. 1-2, 3.1, 4-7 
Colegii de cameră ai studentului sunt contacți direcți, iar pentru aceștia sunt aplicabile în mod 
corespunzător pct. 1-4 de la situația 2 

 
Date de 
contact  
 
 
 
 
 
 
NOTĂ:  
 
 

Responsabil instituțional: Florențiu Staicu 0256403016 
Director Direcția Socială: Maria Palfalvi 0725890960 
Medic Policlinica StudențeascăTimișoara: 0256-404360 
Medic Policlinica Studențească Hunedoara: 0744210310 
Call Center DSP CORONAVIRUS: 021.414.44.25 
DSP Timiș: 0728885727 sau epidemiologie@dsptimis.ro  
Tel verde al DSPJ Timiş: 0770 850 736 si 0770 853 397 
DSP Hunedoara: 0254-211.848, EPIDEMIOLOGIE: 0254-234.582 sau deva@asphd.ro 

Serviciul de urgență: 112 
 
Conform Hotărârii nr. 43/2021 a CNSU sunt exceptați de la măsura carantinei studenții care nu prezintă simptome 
asociate COVID-19 și care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat . Dacă studentul  prezintă 
simptome asociate COVID-19, se va proceda conform Situației 1. 
Nerespectarea măsurilor stabilite, poate constitui infracțiune și se pedepsește conform art. 352 Cod Penal 
(închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, după caz) 
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