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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Prorectoratul Relația cu Studenții 

 
Instrucțiuni pentru desfăşurarea  activității în campusul studențesc „Tudor 

Vladimirescu” în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 

 

Aceste instrucțiuni se vor aplica în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” al 

Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, ca urmare a emiterii de către MEC și MS a 

Ordinului nr. 5487/1494/2020, ce a fost completat de Ordinul 5650/29.09.2020, în scopul 

asigurării dreptului la învățătură şi a dreptului la sănătate, pentru studenții TUIAȘI şi personalul 

Direcției Servicii Studențești.  

Măsurile se referă la: 

- asigurarea implementării activităților de prevenire a infecțiilor cu SARS-CoV-2; 

- organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 

- organizarea accesului în cămine, cantină şi baza sportivă; 

- asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 

- asigurarea măsurilor igienico-sanitare în căminele, cantina și baza sportivă din 

campus; 

- instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către studenți privind 

măsurile de prevenire a infecțiilor cu SARS-CoV-2; 

- asigurarea măsurilor de protecție pentru studenți şi personalul din campus aflat în 

grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecțiuni cronice şi/sau dizabilități. 

 

1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

La nivelul Direcției Servicii Studențeşti, conform hotărârii Consiliului de Administrație, 

persoana desemnată responsabilă pentru coordonarea activităților de prevenire a infectării cu 

SARS-CoV-2 este d-na ing. Camelia Nițulescu – Șef Serviciu Social.  

La nivelul căminelor, cantinei, bazei sportive, responsabili pentru coordonarea 

activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 sunt administratorii imobilelor respective. 

 

2. Organizarea accesului în cămine și cantină 

 accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în cămine, cantină şi baza 

sportivă de către personalul din cadrul Serviciului de pază al universității sau de către 

firma de pază cu care universitatea are încheiat un contract de prestări servicii la 

căminele T1-T2, T3-T4, T5, T9; 

 la intrarea în cămine, cantină şi baza sportivă vor fi montate dozatoare cu soluție 

dezinfectantă pentru mâini;  

 la intrarea în imobile vor fi afișate materiale de informare cu privire la măsurile de 

igienă/protecție; 
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 accesul în cămine va fi permis doar studenților care locuiesc în căminul respectiv. Astfel, 

va fi interzis accesul vizitatorilor în cămine (rude, prieteni, colegi din alte cămine, etc.). 

La intrarea în cămin, studenții vor prezenta agenților de pază legitimația de cămin;  

 accesul în cantină va permis doar studenților și angajaților TUIAȘI; aceștia vor trebui să 

prezinte agentului de pază orice document care le dovedește calitatea de 

student/angajat.  Altor categorii de persoane nu le va fi permis accesul în cantină;   

 toate persoanele care vor intra în cămine sau în cantină se vor dezinfecta pe mâini și 

vor purta mască care să acopere gura și nasul;  

 agenții de pază (angajații universității + firmă de pază) vor verifica temperatura 

studenților la intrarea în imobil. Toate posturile de pază din campus au în dotare un 

termometru cu infraroșu „contactless”;  

 la fiecare imobil va exista un circuit de „intrare – ieșire” semnalizat pe podea prin marcaje 

de culori diferite; verde – circuit de intrare; roșu – circuit de ieșire; gri – „mergeți doar pe 

partea dreapta”;    

 distanțarea fizică de 1,5 m între persoane va fi semnalizată prin marcaje de culoare 

verde și roșie aferente circuitelor de „intrare-ieșire”; 

Exemplu:  

 
  

 ușile de acces vor fi menținute deschise, pe cât de mult timp posibil, pentru a evita 

punctele de contact și pentru a face o aerisire corespunzătoare a spațiilor.  

 

3. Organizarea spațiilor pentru prevenirea contactului apropiat  

 

a) Organizarea circuitelor în interiorul spațiilor comune 

 

La fiecare imobil din campusul studențesc se va marca un flux de „intrare – ieșire”, ce 

va fi semnalizat pe podea, prin culori diferite; verde – circuit de intrare; roșu – circuit de ieșire; 

gri – „mergeți doar pe partea dreapta”;  
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b) Organizarea căminelor 

Se va efectua zilnic curățenia şi dezinfecția tuturor spațiilor comune (holuri, coridoare, 

grupuri sanitare, oficii de preparare a hranei, spălătorii, etc.) conform unui grafic afișat. Graficul 

va fi afișat la loc vizibil, va conține intervențiile de curăţenie şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, 

orarul, semnătura persoanei care a efectuat curățenia/dezinfecția, semnătura persoanei care  

verifică – administratorul de imobil.  

Se va reduce capacitate de cazare a fiecărui cămin în conformitate cu Ordinul nr. 

5487/1494/31.08.2020, emis de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv de Ministerul 

Sănătății. Astfel, noua capacitate maximă de cazare, pentru semestrul I al  anului universitar 

2020-2021, pentru căminele studențești din campusul „Tudor Vladimirescu”, va fi următoarea: 

 

Nr. crt. Cămin Capacitate maximă de cazare în cameră 

1.  T1-T2 1 persoană 

2.  T3-T4 1 persoană 

3.  T5 1 persoană 

4.  T7-T8 2 persoane 

5.  T9 2 persoane 

6.  T10 2 persoane 

7.  T11 2 persoane 

8.  T12 2 persoane 

9.  T13 2 persoane 

10.  T14 2 persoane 

11.  T15 2 persoane 

12.  T16 2 persoane 

13.  T17 2 persoane 

14.  T18 2 persoane 

15.  T19 2 persoane 

16.  T20 2 persoane 

17.  T21 2 persoane 

 

Imobilul T16 și scara C a căminului T20 vor utilizate pentru izolarea temporară a cazurilor 

suspecte sau confirmate cu SARS-CoV-2. 

Ȋn semestrul al II-lea, în cazul în care va exista un număr mare de solicitări de cazare 

din partea studenților care vor începe cursurile „onsite”, capacitatea maximă de cazare va 

crește de la 2 la 3 persoane, în căminele T9, T10, T11, T12, T17, T18, T19, fiind în concordanță 

cu indicatorii maximali impuși de art. 55 din Anexa la Ordinul Ministrului sănătății nr.119/2014.   

Ȋn aceeaşi cameră se vor caza obligatoriu studenți din același an de studiu și pe cât 

posibil studenți din aceeași grupă.  

Purtarea corectă a măştii în spațiile comune din cămine este obligatorie. 
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Nu se va permite staționarea studenților sau socializarea pe spațiile comune ale 

căminului.  

Studenții care vor organiza petreceri vor fi evacuați din cămin în cel mult 24 de ore. 

Studenții cazați în cămine au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze şi să 

aerisească în mod regulat camera de cămin.  

Studenții internaționali vor fi obligați să respecte regulile de izolare impuse de zona din 

care provin, motiv pentru care li se recomandă informarea prealabilă.  

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, timp de 14 zile, la întoarcerea în țară. Lista țărilor cu risc 

epidemiologic ridicat este stabilită de către Institutul Naţional de Sănătate Publică. 

Studenții care au stat în izolare vor reveni la cămin cu o adeverință medicală, eliberată 

de medicul de familie.  

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 afişat la avizierul de la intrarea în cămin. 

În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa 

protocolul de izolare, se va anunţa Direcţia de Sănătate Publică şi se va apela serviciul de 

urgenţă 112.  

Studentul confirmat se va izola fie în unităţile de izolare şi tratament anexate spitalelor, 

fie la domiciliul personal, cu condiţia ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de 

transport personal, şi nu cu mijloace de transport în comun. Contacţii de cameră ai studentului 

confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar 

propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu, vor fi carantinați în camerele din căminul 

izolator T16. Pentru studenţii aflaţi în carantină se vor găsi soluţii punctuale pentru a li se furniza 

alimentele la uşa camerei. 

 

c) Organizarea sălilor de lectură din cămine 

Sălile de lectură vor fi închise pe durata primului semestru. Se consideră că există spațiu  

individual de studiu în camerele de cămin, în condițiile în care capacitatea de cazare a acestora 

a fost redusă la 1 sau 2 studenți.  

 

d)  Organizarea grupurilor sanitare comune 

Se va efectua zilnic curățenia şi dezinfecția tuturor grupurilor sanitare conform unui grafic 

afișat. Graficul va fi afișat la loc vizibil, va conține intervențiile de curăţenie şi dezinfecţie, 

frecvenţa acestora, orarul, semnătura persoanei care a efectuat curățenia/dezinfecția, 

semnătura persoanei care  verifică – administratorul de imobil.  

La intrarea în grupurile sanitare comune se va afișa numărul maxim de persoane care 

au acces simultan.  

Se vor monta dozatoare cu săpun lichid și dispensere cu prosoape de hârtie de unică 

folosință. Cu regularitate se vor reîncărca dozatoarele cu săpun lichid, respectiv dispenserele 
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cu  prosoape de hârtie de unică folosință. Se va afișa un grafic în care va fi precizată data și 

ora la care dispozitivele au fost reîncărcate cu consumabile.  

Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă.  

Se va intensifica dezinfectarea suprafețelor atinse în mod frecvent de studenți.  

 

e) Organizarea oficiilor de preparare a hranei  

La intrarea în oficiile de preparare hrană vor fi montate rezervoare cu dezinfectant pentru 

mâini și va fi afișat numărul maxim de studenți ce pot utiliza în același timp oficiul de preparare 

a hranei.  

Se vor afișa postere prin care studenții vor fi încurajați să se dezinfecteze pe mâini la 

intrarea în oficiul de preparare a hranei.  

Fiecare oficiu de preparare hrană va fi dotat cu dozator cu detergent de vase și dispenser 

cu prosoape de hârtie de unică folosință.  

Se va efectua zilnic curățenia şi dezinfecția tuturor oficiilor de preparare a hranei conform 

unui grafic afișat. Graficul va fi afișat la loc vizibil, va conține intervențiile de curăţenie şi 

dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul, semnătura persoanei care a efectuat 

curățenia/dezinfecția, semnătura persoanei care  verifică – administratorul de imobil.  

 

f) Organizarea spălătoriilor de haine 

La intrarea în spălătoriile de haine vor fi montate rezervoare cu dezinfectant pentru mâini 

și va fi afișat numărul maxim de studenți ce pot utiliza în același timp oficiul de preparare a 

hranei.  

 

g) Organizarea spațiilor exterioare din jurul căminelor şi cantinei 

În locurile în care se adună de obicei studenții, se vor afișa postere prin care se vor 

transmite regulile de distanțare socială.  

 

h) Organizarea cantinei 

Studenții vor putea cumpăra produse culinare de la cantina din campusul „Tudor 

Vladimirescu” doar la pachet, în sistem „to go”.   

La intrarea în cantină va fi montat un dozator cu soluție dezinfectantă pentru mâini și va 

fi măsurată temperatura studenților. 

Purtarea măștii este obligatorie în interiorul cantinei.  

Pe podea va fi semnalizat circuitul de „intrare – ieșire”, respectiv distanțarea fizică de 

1,5 m între persoane, în conformitate cu prevederile capitolului „Organizarea accesului în 

cămine, cantină şi baza sportivă”.  

Se va efectua zilnic curățenia şi dezinfecția tuturor grupurilor sanitare din cantină 

conform unui grafic afișat; graficul va fi afișat la loc vizibil, va conține intervențiile de curăţenie 

şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul, semnătura persoanei care a efectuat 

curățenia/dezinfecția, semnătura persoanei care verifică – administratorul de imobil.  

Se va intensifica dezinfectarea suprafețelor atinse în mod frecvent de studenți.  
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La intrarea în grupurile sanitare de la cantină se va afișa numărul maxim de persoane 

care au acces simultan.  

Se vor monta dozatoare cu săpun lichid și dispensere cu prosoape de hârtie de unică 

folosință. Cu regularitate se vor reîncărca dozatoarele cu săpun lichid, respectiv dispenserele 

cu  prosoape de hârtie de unică folosință. Se va afișa un grafic în care va fi precizată data și 

ora, când dispozitivele au fost reîncărcate cu consumabile.  

Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă.  

 

i) Organizarea bazei sportive 

Activitățile sportive se vor desfășura cu precădere pe cele 6 terenuri de sport în aer liber 

ale universității. Sălile de sport se vor utiliza doar când temperatura din anotimpul rece nu va 

permite efectuarea de activități fizice în aer liber.  

Accesul şi fluxul de persoane va fi gestionat la intrarea în sala de sport de către agentul 

de pază de serviciu. 

La intrarea în sala de sport vor fi montate dozatoare cu soluție dezinfectantă pentru 

mâini. Toate persoanele care vor intra în sala de sport se vor dezinfecta pe mâini și vor purta 

mască care să acopere gura și nasul până vor ajunge la vestiar.  

La intrarea în sala de sport vor fi afișate materiale de informare cu privire la măsurile de 

igienă/protecție.  

La intrarea în sala de sport studenții vor prezenta agentului de pază un document care 

atestă calitatea de student.   

Agentul de pază va verifica temperatura studenților la intrarea în sala de sport.  

Va exista un circuit de „intrare – ieșire” semnalizat pe podea prin marcaje de culori 

diferite; verde – circuit de intrare; roșu – circuit de ieșire; gri – „mergeți doar pe partea dreaptă”. 

Distanțarea fizică de 1,5 m între persoane va fi semnalizată prin marcaje de culoare verde și 

roșie aferente circuitelor de „intrare-ieșire”. 

Exemplu:  
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Ușile de acces și ferestrele vor fi menținute deschise, pe cât de mult timp posibil, pentru 

a evita punctele de contact și pentru a face o aerisire corespunzătoare.  

Se va afișa numărul maxim de studenți ce pot participa în același timp la activitatea sportivă 

dintr-o sală.  

   Ȋn interiorul sălilor de sport din baza sportivă, se vor desfăşura doar orele didactice de 

Educație Fizică și Sport. Nu se va mai permite accesul studenților în sălile de sport în afara 

orelor de Educație Fizică și Sport. 

 Pe terenurile de sport în aer liber se va permite accesul studenților în afara orelor de 

Educație Fizică și Sport, doar cu aprobarea scrisă a universității.  

Se va efectua zilnic curățenia şi dezinfecția tuturor grupurilor sanitare de la baza 

sportivă, conform unui grafic afișat; graficul va fi afișat la loc vizibil, va conține intervențiile de 

curăţenie şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul, semnătura persoanei care a efectuat 

curățenia/dezinfecția, semnătura persoanei care  verifică – administratorul de imobil.  

Se va intensifica dezinfectarea echipamentelor sportive atinse în mod frecvent de 

studenți.  

 

4. Protocol de triaj 

Triajul epidemiologic al studenţilor 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. 

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi prin măsurarea temperaturii corporale şi 

aprecierea propriei stări de sănătate.  

Totodată, triajul zilnic se efectuează la intrarea în fiecare cămin studențesc, prin 

măsurarea temperaturii corporale de către agenții de pază sau de către angajați ai Direcției 

Servici Studențești.  

În cazul în care la intrarea în cămin, un student va avea temperatura corporală mai mare 

de 37,3 grade Celsius, acesta va trebui să aștepte 5 minute în holul de la intrare, la o distanță 

de minimum 1,5 metri de orice persoană.  

După 5 minute, măsurarea temperaturii va fi repetată. Dacă și după a două măsurătoare, 

temperatura este mai mare de 37,3 grade, studentul va aștepta din nou un timp de 5 minute, 

la o distanță de minimum 1,5 metri de orice persoană.  

Măsurarea temperaturii se va relua pentru a treia oară. Dacă și după a treia 

măsurătoare, temperatura este mai mare de 37,3 grade, agentul de pază va înregistra studentul 

într-un registru creat special în acest sens, ce va conține următoarele informații: nume, 

prenume, cămin, camera, nr de telefon. 

Agentul de pază va informa administratorul de cămin cu privire la această situație. 

Agentul de pază va înmâna studentului un bilet cu indicațiile pe care acesta trebuie să le 

respecte și un termometru pentru a-și măsura temperatura corporală în următoarele zile.   

Studentul va merge în camera de cămin și va aștepta să fie sunat de către angajații 

Direcției Servicii Studențești sau de către angajații din cadrul Dispensarului medical din 
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campus. Studentul va părăsi camera de cămin doar după ce a primit acordul din partea 

angajaților Dispensarului medical din campus.  

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni 

cu potential infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, 

vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe 

responsabilul desemnat de conducerea universității.  

 

5. Protocol de izolare a studenţilor bolnavi 

Studenții ce prezintă febră, simptome respiratorii sau alte simptome de boală infecţioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) trebuie să sune de urgență la Dispensarul 

campusului, la nr. de telefon 0232 702 461, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 - 18.30, 

iar sâmbăta și duminica sau de luni până vineri, după ora 18.30, vor suna la 112 pentru apeluri 

de urgență. 

La indicațiile personalului angajat din cadrul Dispensarului Medical din campus, studenții 

cu simptomele descrise mai sus vor fi izolați în camera de cămin, dacă are grup sanitar propriu, 

sau în căminul T16, dacă camera nu are grup sanitar propriu. 

Studenții confirmați cu virusul SARS-CoV-2 se vor izola fie în unităţile de izolare şi 

tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiţia ca deplasarea până la acesta 

să se facă cu mijloc de transport personal, şi nu cu mijloace de transport în comun.  

Contacţii de cameră ai studenților confirmați cu virusul SARS-CoV-2 vor fi carantinați în 

camera de cămin, cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are 

grup sanitar propriu, vor fi carantinați în camerele din căminul izolator T16.  

Pentru studenţii aflaţi în carantină se vor găsi soluţii punctuale pentru a li se furniza 

contra cost alimente la uşa camerei de către cantina din campus. 

Nu se va transporta studentul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau 

spital. Ȋn situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, se va apela serviciul de urgenţă 112.  

Camerele de cămin în care au locuit studenți ce se află în carantină vor fi dezinfectate 

de către personalul angajat al Direcției Servicii Studențești.  

Studenții ce au fost confirmați cu virusul SARS-CoV-2 vor putea reveni în cămin cu 

adeverinţă medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie cu precizarea 

diagnosticului. Adeverința va fi predată de student către administratorul de cămin. 

 

4. Măsuri pentru studenți şi angajați ai Direcției de Servicii Studențeşti aflați în grupele 

de vârstă cu risc şi/sau având afecțiuni cronice şi/sau dizabilități 

 

- Studenţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni în cămin cu avizul şi 

recomandările specifice ale medicului curant. 

- Personalul cu risc de îmbolnăvire (vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice) va reveni în campus cu avizul medicului de medicina muncii;  
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- Personalul DSS care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios 

(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează 

la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunță responsabilul desemnat de conducerea 

universității.  

 

 

Prorector Relația cu Studenții, 

Conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi 
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Bună ziua, 
  
Primiți aceste indicații deoarece temperatura dumneavoastră corporală este mai mare de 37,3 
grade Celsius, după ce s-au efectuat 3 măsurători, la intervale de minimum 5 minute, la intrarea 
în cămin. 
  
Prin urmare, vă rugăm să urmați următorii pași: 

1. Oferiți agentului de pază datele dumneavoastră: nume, prenume, cămin, camera, nr 
de telefon. 

2. Veți primi un termometru de la agentul de pază.  
3. Mergeți în camera dumneavoastră de cămin și nu părăsiți camera până nu veți primi 

indicații în acest sens.  
4. Vă rugăm să răspundeți la telefon în perioada următoare. În dimineața următoarei 

zile lucrătoare, veți fi sunat de angajații Dispensarului medical din campus pentru a 
oferi informații cu privire la starea dumneavoastră de sănătate și cu privire la 
temperatura dumneavoastră corporală. 

5. În cazul în care este weekend sau dacă considerați că starea dumneavoastră de 
sănătate nu este în regulă, respectiv considerați că nu mai puteți aștepta telefonul 
angajaților din cadrul Dispensarului medical, vă rugăm să sunați la 112 – pentru 
apeluri de urgență. 

6. Veți putea părăsi camera de cămin după ce veți primi indicații din partea personalului 
angajat al Dispensarului medical din campus sau pentru a ajunge la ambulanță.  

 
Vă mulțumim pentru înțelegere! 
 
Director DSS 
Bogdan Budeanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


