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3. SCOP   

 

Nota internă are ca scop stabilirea acțiunilor ce trebuie să se deruleze în urma confirmării 

cazurilor de COVID-19 în  rândul studenților sau personalului facultății.  

 

4. DOMENIU DE APLICARE 

Nota internă se aplică de către studenții facultății și personalul didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic al FSED.  

 

5. DESCRIERE ACȚIUNI   

 

Art. 1. (1) În FSED,  pe parcursul anului universitar 2021-2022, activitățile didactice la 

programele de licență și master,  se vor desfășura în condiții de siguranță sanitară în contextul 

prevenirii infectării cu virusul Sars Cov-2.  

 (2) Nu se vor prezenta la cursuri în instituția de învățământ: 

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, dacă nu sunt vaccinați; 

c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele. 

 



 

 

NOTĂ INTERNĂ CU PRIVIRE LA 

ACȚIUNILE DERULATE ÎN CAZUL 

CONFIRMĂRII CAZURILOR DE COVID-

19 STUDENȚI ȘI PERSONAL  

Ediţia 1 

 

 

Revizia 0 

 

Art. 2 (1) În timpul derulării activităților didactice cu prezența fizică a studenților, 

studenții/cursanții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să se 

spele/dezinfecteze pe mâini imediat după intrarea în spațiile FSED  și înainte de a intra în sala în 

care se desfășoară activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a 

studenților/cursanților în universitate; 

(2) Sala în care se realizează activitatea didactică pentru care se impune prezența fizică a 

studenților/cursanților va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între 

studenți/cursanți ceea ce implică următoarele: 

 Păstrarea unei distanțe de minim 1 m între studenți; amplasarea se va face astfel încât 

studenții/cursanții să nu stea față în față; 

 Va fi păstrată componența formațiilor de studiu. Studentul/cursantul va putea schimba 

formația de studiu în perioada semestrului doar în situații justificate, cu aprobarea decanului 

facultății. Contactul între studenții/cursanții din formațiile de studiu diferite va fi evitat în timpul 

prezenței fizice a acestora în spațiile FSED; 

 Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfășoară activități didactice  

pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în universitate; 

 Întâlnirile dintre studenți vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea 

unui sens de circulație în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

personalul administrativ va  asigura aerisirea sălilor în care se desfășoară activități didactice 

înainte de sosirea studenților/cursanților, prin deschiderea ferestrelor timp de minim 30 de minute;   

 Studenții/cursanții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât 

în timpul activităților didactice pentru care se impune prezența fizică a studenților/cursanților, 

precum și în toată perioada în care se află în interiorul clădirilor universității. Pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, măștile sunt asigurate de către FSED (o 

mască/zi/persoană). În acest sens, administratorul spațiilor în care funcționează FSED va solicita 

Direcției Generale Administrative a UPIT cantitatea de măști necesară și va asigura distribuirea 

acestora.  

 După fiecare activitate didactică a unei formații de studii, personalul administrativ va 

dezinfecta băncile și va aerisi sala pentru minim 15 minute. 

 La finalul activităților didactice, în fiecare zi, se vor spăla pardoselile cu substanță 

dezinfectantă. 

 Art. 3.(1) În situația în care un student este confirmat pozitiv, acesta are obligația de a 

anunța, în cel mai scurt timp, îndrumătorul de an.  

 (2) Îndrumătorul de an va informa conducerea FSED, iar Consiliul Facultății va decide 

dacă activitatea didactică la formația de studiu din care face parte studentul va putea continua  cu 

prezență fizică  a studenților și cadrelor diactice sau va trece în mod online.  

 (3) În situația în care se va trece în mod online, perioada în care activitățile didactice se 

vor desfășura în acest mod va fi de maxim 7 zile. După trecerea perioadei de 7 zile, studenții vor 

putea fi prezenți din nou fizic la activitățile didactice, cu excepția celor confirmați pozitiv, care se 

vor putea întoarce după trecerea perioadei de 14 zile de izolare. 

 (4) Decanul va informa responsabilul FSED cu relația cu DSP Argeș, cu privire la 

situațiile prezentate anterior. 
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 Art. 4. În situația în care un cadru didactic este confirmat pozitiv Covid-19, acesta are 

obligația de a anunța directorul de departament, care va informa decanul și responsabilul DSP al 

facultății. În perioada de izolare, cadrul didactic are posibilitatea de a susține activitățile didactice 

în mod online, dacă starea de sănătate îi permite. Dacă nu, activitățile didactice vor fi recuperate 

sau suplinite colegial.  

 Art. 5.7. Comunitatea academică și administrativă a FSED va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Nerespectarea prevederilor prezentei note interne poate constitui abatere 

disciplinară și atrage sancțiuni disciplinare, conform prevederilor legale și a regulamentelor 

interne ale Universității din Pitești. 

Art.7. Prezenta notă internă a fost dezbătură și aprobată în ședința Consiliului Facultății 

de Științe Economice și Drept din data de.................................. 

 

6. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 

Toate înregistrările specifice procesului de elaborare-avizare-aprobare-difuzare-retragere-

arhivare. 
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