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MĂSURI SPECIFICE 
PENTRU DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

ÎN ACTUALUL CONTEXT AL STĂRII DE ALERTĂ 

 

Nr. Crt. MĂSURA SPECIFICĂ 

1. Accesul în clădirile UPIT este restricționat, limitat și supus controlului permanent  
Detalii:  

• Corpurile de clădire sunt închise, încuiate și securizate în permanență 

• Accesul în interior este permis numai în cazuri de mare excepție, cazuri ce nu pot fi rezolvate online, cu 

aprobarea decanatelor ce funcționează în clădirea respectivă. Decanul completează o aprobare scrisă 

prin care acordă accesul, menționând persoana, calitatea acesteia, scopul, ora intrării, ora ieșirii. 

Excepție face doar personalul ce lucrează efectiv în acea clădire 

• Accesul în Rectorat se subscrie acelorași reguli. Acordul pentru acces îl dau Rectorul, Prorectorii, 

Directorii de direcții, Președintele de Senat.  

• Persoana respectivă este înregistrată în Registrul de Intrări-Ieșiri, aflat la intrare, gestionat de paznicul 

clădirii. Aprobarea acordată în scris de către decanat, rămâne anexă la Registrul de Intrări-Ieșiri  

• Interacțiunea cu studenții, dacă și numai dacă nu poate fi înlocuită prin interacțiuni online, se va 

face la ghișeele organizate în fiecare corp de clădire, la limita cu exteriorul, fără accesul studenților în 

interior. Studenții vor fi programați în prealabil de către secretariatul de care țin. Secretariatele fac 

publice numerele de telefon, adresele de email la care studenții pot apela pentru orice fel de servicii, 

inclusiv pentru o eventuală programare  

• Recuperarea bagajelor din cămine de către studenți se va face programat, cu screening și declarație pe 

propria răspundere  

2. Munca în regim online (telemuncă) este recomandată în continuare, acolo unde se poate 

(cf. art. 17 din legea privind starea de alertă). 
Detalii: 

• Coordonatorii de compartimente întocmesc până luni, 18.05.2020, lista cu persoanele care vor lucra în 

regim de telemuncă  și cu sarcinile specifice pe care aceste persoane le vor îndeplini 

• Personalul nedidcatic nu poate fi încadrat la telemuncă, urmând a reveni la serviciu. 

3.  Se vor respecta întocmai prevederile legii privind echiparea și comportamentul la locul 

de muncă de către personalul care revine fizic, la muncă, în spațiile UPIT 
Detalii: 

• Este obligatoriu portul măștii de protecție anti-epidemică în toate spațiile UPIT 

• Se va respecta regula distanțării efective la min. 2m, în oricare dintre încăperile UPIT 

• Se vor asigura dezinfectante și în primă fază 10 măști de protecție pentru personalul care va reveni în 

UPIT 

• Se va asigura termoscanarea la fiecare acces în clădire  
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