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CADRUL LEGAL 

 
Având în vedere: 

 Ordinul comun al MEC nr. 5487 și MS nr. 1494 din 31.08.2020; 

 Legea nr. 179 din 19.08.2020; 

 HG nr. 173 din 28.08.2020; 

 OMS nr. 1456 din 28.08.2020; 

 OUG nr. 141 din 21.08.2020; 

 OUG nr. 147 din 28.08.2020; 

 HG nr. 719 din 31.08.2020; 

 Ordin comun al ME nr. 3235 și MS nr. 93 din 04.02.2021 

 Consultarea comunității academice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a 

elaborat prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul ghid se aplică angajaților proprii, studenților/cursanților universității și altor 

categorii de persoane, numite în continuare persoane fizice, care prin specificul statului lor sunt 

implicate sau vin în contact cu activitățile desfășurate de către universitate. 

 

Art.2. Ghidul stabilește, în baza autonomiei universitare cu asumarea răspunderii publice și cu 

respectarea calității actului didactic, acțiunile organizatorice și normele de conduită obligatorii pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art.3. (1) În anul universitar 2020 – 2021, activitățile desfășurate de personalul didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic și studenți/cursanți în spațiile Universității se fac cu respectarea prezentului 

ghid, a altor reglementări care pot apărea și regulamentelor de mai jos: 

a)  Regulament de ordine interioară, cod R-01-02, ediția/revizia în vigoare; 

b) Ghid privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu 

COVID-19 în campusurile Universității, începând cu 15.05.2020, cod R-12-02, ediția/revizia 

în vigoare; 

c) Ghid privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și cantina Universității începând 

cu 15.05.2020, cod R-12.02.02-04, ediția/revizia în vigoare. 

(2)  Toate persoanele fizice au obligația respectării prevederilor Ordinului 
5650/1670/29.09.2020 

 

Art.4. (1) În semestrul I al anului universitar 2020 – 2021 (curs/seminar/laborator/proiect) se vor 

desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams (MT), în intervalul orar 9 – 19, cu 

maximum 6 – 7 ore/zi pentru studenți. 

Activitățile didactice la formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, 

în regim online. 

 (2) Sesiunea de finalizare a semestrului I al anului universitar 2020-2021 si 
examenele din anii anteriori se vor desfăsura online, conform planificărilor stabilite 
de cadrele didactice si studenti. Modalitatea de examinare va fi stabilită de cadrul 
didactic titular. 
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(3) Înainte de reluarea cursurilor si după vacantele scolare, Senatul 
universitar va stabili scenariul de începere a activitătilor didactice în functie de 
situatia epidemiologica la nivelul Mun. Bacău transmisă de DSP.  

(4) Înainte de reluarea cursurilor, se vor stabili spatiile care vor fi folosite în 
procesul de învătământ.  
 

Art.5 (1) Planurile de învățământ, se vor adapta la cerințele: 

 ARACIAS; 

 solicitările pieței forței de muncă; 

 pandemiei SARS-CoV 2. 

(2) Formațiunile de studii se vor realiza respectând condițiile din regulamentele Universității. 

(3) Statele de funcțiuni se vor întocmi ținând cont de posturile scoase la concurs, pentru a 

asigura necesarul de personal didactic în special asistenți; 

 Normarea activității didactice și de cercetare se va realiza conform „Regulamentul de normare 

și salarizare”, cod R-12.01-02, ediția/revizia în vigoare, iar acolo unde situația financiară este cu sold 

negativ, normarea se face la maximum 16 ore/săptămână, indiferent de gradul didactic. 

 

Art.6 Activitățile practice la care se impune prezența studenților în cadrul Universității vor fi 

realizate astfel: 

 partea teoretică se va face pe platforma MT, conform orarului; 

 partea strict practică se va programa pentru ultimele 4 săptămâni ale semestrului I al anului 

universitar 2020-2021. 

 activitățile didactice corespunzătoare planurilor de învățământ pentru 
semestrul I al anului universitar 2020-2021 se vor efectua pe platforma MT, 
conform orarului; 

 activitățile strict practice, care nu pot fi realizate pe platforma MT, se vor 
reprograma în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

Dacă condițiile impuse de pandemia SARS-CoV 2 se vor elimina, atunci aceste activități se vor 

realiza cu prezența studenților în laboratoare. 

 

Art. 7 Studenții  de la programele de studii, anul I licență și anul I master vor fi coordonați/îndrumați 

astfel încât să poată fi înregistrați pe platforma MT. 

În primele 2 zile al primei săptămâni din semestrul I/2020-2021 îndrumătorii de an vor 

organiza mai multe întâlniri online cu studenții anului I, în cadrul cărora li se va prezenta structura 

Universității, un film cu Universitatea, măsuri SARS-CoV 2, regulamente etc. 

Fiecare îndrumător de an I, licență și master, va primi, de la prorectorul pentru etica și 

imaginea Universității, câte un stik memorie cu toate materialele necesare. 

Fiecare decan va solicita numărul de stik-uri memorie necesare. 

 

Art.8 Cursurile la programele de studii de doctorat se vor organiza online. 

 

Art.9 Obligații pentru toate persoanele fizice, în campusurile Universității: 

a) purtarea obligatorie a măștii pe toată perioada prezenței în campusuri; 

b) igiena riguroasă a mâinilor la intrarea în campus, clădire, sala de curs, înainte și după 

utilizarea toaletei, înainte și după masă și ori de câte ori este necesar; 

c) limitarea contactelor fizice; 

d) asigurarea distanțării fizice reglementată prin lege; 
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e) izolarea la domiciliu cu informarea șefului ierarhic, în cazul apariției simptomelor de 

suspiciune specifice infectării cu SARS-COV-2 (febră, tuse, dificultate în respirație, 

pierderea gustului și a mirosului) la propria persoană, membru al familiei sau persoană cu 

care acesta a interacționat fizic. 

 

Art.10 Obligații pentru personalul agenților economici cu care Universitatea colaborează, personalul 

administrației publice locale, vizitatori: 

a) să nu intre în campusurile Universității dacă prezintă o temperatură corporală mai mare de 

37.3⁰ C sau dacă prezintă simptomatologie specifică infectării cu SARS-COV-2 (febră, tuse, 

dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului); 

b) să intre numai cu mască și să o poarte pe toată durata vizitei; 

c) să permită scanarea termică la punctele de intrare, chiar dacă intră pietonal sau cu 

autovehiculul; 

d) să efectueze dezinfecția la punctele de intrare în campusuri și din clădiri; 

e) să respecte circuitele funcționale stabilite pentru fiecare clădire; 

f) să respecte regulile de distanțare fizică impuse de autoritățile de resort; 

g) să nu realizeze alte activități extra contractuale sau străine de scopul vizitei în parcurile din 

interiorul campusurilor; 

h) să respecte regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea  fizică, evitarea 

atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, 

evitarea contactelor directe cu cei din jur);  

i) să păstreze curățenia și igiena din grupurile sanitare; 

j) să folosească cu discernământ hârtia igienică și prosoapele de hârtie, dispenserele de săpun 

și dezinfectant; 

k) să respecte regulamentele și ghidurile interne ale Universității, elaborate în contextul 

actual. 

 
Art.11 Toate solicitările se transmit exclusiv online, pe adrese oficiale de contact afișate pe site-ul 

Universității, www.ub.ro. 

 

Art.12 Eliberarea actelor de studii (Diplome de licență, Diplome de master, Diplome de doctor, 

Diplome de conversie, Certificate de grad, Certificate DPPD) se face exclusiv în baza unei programări 

prealabile, prin transmiterea unei solicitări pe adresa acte_studii@ub.ro. sau 

acte_studii@student.ub.ro 

 

Art.13 Toate persoanele fizice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: 

a) la intrarea în spațiile secretariatului general, secretariatului rectoratului, secretariatelor 

facultăților, sediul departamentului, decanatului, Senatului universitar etc; 

b) la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun. 

 

Art.14 Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.  

 

Art.15 Înainte de începerea anului universitar 2020-2021, în toate căminele se va efectua dezinfecția, 

dezinsecția, deratizarea și curățenia, în acord cu normele sanitare în vigoare. 

 

Art.16 Căminele vor functiona numai pentru cazarea : 

 studenților străini; 

http://www.ub.ro/
mailto:acte_studii@ub.ro
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 studenților din centrele de plasament; 

 studenților aflați în situații speciale.    

 

Art.17 (1) Direcția Generală Administrativă va identifica spațiile necesare în căminele studențești 

care pot fi utilizate pentru izolarea temporară a studenților căminiști suspecți de îmbolnăvire cu 

virusul SARS-COV-2.  

 (2) Se interzice accesul studenților în spațiile comune (săli de lectură, chicinite) 
din cămine. 

 
Art.18 Biblioteca va funcționa numai pentru studenții Universității, cu realizarea unei programări 

prealabile exclusiv online, la: 

a) centru de informare și documentare folosind suportul informatic; 

b) centru de împrumut la domiciliu. 

 

Art.19 Pe toată perioada de desfășurare a activităților didactice în regim online, personalul 

administativ va executa activități de dezinfecție și curățenie, în conformitate cu ultimele reglementări 

igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătății. 

 
Art.20 Modificarea scenariului de funcționare a Universității se dispune prin hotărâre a Senatului 

universitar. 

(2) Suspendarea activitătilor didactice ce presupun prezenta fizică a 
studentilor se dispune prin hotărâre a Senatului universitar. 
 

CAPITOLUL II 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.21 Șefii fiecărei structuri organizatorice sunt obligați să aducă la cunoștință subalternilor 

prevederile prezentului ghid.  

 

Art.22 Prezentul ghid poate fi modificat, ori de câte ori necesitățile de organizare și disciplină a 

muncii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, o 

cer. 

 

Art.23 La nivelul Universității și pe facultăți sunt numiți responsabili, conform Ordinului nr. 

5487/1494 din 31 august 2020. 

 

Art.24 Prezentul ghid completează regulamentele Universității și se aplică pe perioada pandemiei 

SARS-CoV 2. 

 

Art.25 Prezentul ghid se va modifica în funcție de apariția altor reglementări cu privire la pandemia 

SARS-CoV 2. 

 

Art.26 Ediția 1, revizia 4 a prezentului ghid intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar. 
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