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Hotărăṣte
Articol unic. - Se avizează Hotărârea Biroului Operativ al Senatului universitar, nr.
113/12.10.2020, prin care s-a aprobat modificarea Capitolului E. CONDIŢII DE
SUSPENDARE A DESFĂŞURĂRII ONSITE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE din Anexa 1
a Hotărârii Senatului universitar nr. 1226/10.09.2020, cu următorul cuprins:

“E. Criterii de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune
prezenţa fizică a studenţilor/ cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, în cazul
confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID19
•

Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze instituţia de învăţământ superior
despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi/cursanţi, cadre didactice sau alte
categorii de personal.

•

În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie de
învăţământ superior, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea
instituţiei; se va demara ancheta epidemiologică în maximum 24 de ore de către
medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul din cabinetul medical
universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii contacţilor direcţi din
colectivitate.

•

Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune
prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior se
stabileşte, potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, prin
hotărâre a senatului universitar.

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 în una dintre formaţiile de
studiu din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu
prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile
activităţile didactice care presupun prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu. În situaţia
în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 2 (două) sau mai multe formaţii de
studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun prezenţa fizică doar pentru
formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se vor face curăţenie,
dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii/cursanţii din ciclul următor să îşi desfăşoare
normal activităţile.
b) La apariţia a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în
formaţii de studiu diferite ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, în urma anchetelor
epidemiologice, se poate lua decizia suspendării activităţilor didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică la respectivele formaţii de studiu/din clădirea

respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul întregii instituţii de
învăţământ superior, pentru o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.
c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice,
acestea au obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va
informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică, va analiza
situaţia în instituţia de învăţământ superior împreună cu conducerea instituţiei şi vor decide
împreună măsura care se impune.
•

Personalul care efectuează curăţenia în instituţia de învăţământ superior şi cel care
este responsabil de paza acesteia, în condiţiile în care nu au intrat în contact cu
cazul confirmat cu COVID-19, îşi vor desfăşura activitatea în continuare.

•

În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de
învăţământ superior, conducerea instituţiei va dispune realizarea următoarelor
activităţi obligatorii:
-

curăţenia şi aerisirea sălilor;

-

dezinfecţia spaţiilor instituţiei de învăţământ superior (săli, holuri, toalete);

-

DSP va informa conducerea instituţiei care sunt toţi contacţii direcţi ai cazurilor
confirmate în vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare.

•

Reluarea

activităţilor

didactice

care

presupun

prezenţa

fizică

a

studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară,
se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obţinerea avizului DSP, care
certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru reluarea activităţii.
•

În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP poate recomanda
instituţiei de învăţământ superior prelungirea perioadei de suspendare temporară
parţială/totală a activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor în
instituţia de învăţământ.”
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