
 

Procedură internă pentru desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și 

administrative  în contextul COVID-19 – sem. I 2021-2022 

 

1. Preambul 

Prezentul set de măsuri este destinat să asigure o educație de înaltă calitate și accesul 

echitabil la actul educațional, protejând, în același timp, sănătatea tuturor membrilor comunității 

academice.  

Revizuirea acestor măsuri se va realiza în funcție de evoluția contextului epidemic constatat 

la nivel național, regional sau în cadrul facultății, precum și în funcție de legislația și protocoalele 

adoptate la nivel național. Modalitatea de desfășurare a activităților didactice se va stabili de către 

Consiliul Facultății și aviza în Senatul UB. Schimbarea acestei modalități în funcție de contextul 

epidemiologic se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului 

Facultății. 

În situația în care evoluția contextului pandemic nu permite în prezent adoptarea scenariului 

1 (desfășurarea activităților în condiții de normalitate), se vor aplica măsurile, specifice 

scenariului 2 (desfășurarea orelor în sistem mixt) sau 3 (desfășurarea orelor în sistem on-line). 

Scenariile de mai sus sunt reglementate prin Ordinul Ministrul Educației și Cercetării nr. 

5196/03.09.2021.  

  

2. Desfășurarea activităților didactice 

-În semestrul I al anului universitar 2021-2022 în  Facultatea de Geografie va fi aplicat scenariul 

2, care presupune desfășurarea activităților în sistem mixt – participare fizică și on-line.  



La studii universitare de licență – cursuri on-line, lucrări practice/seminarii/laboratoare față- 

în-față 

La studii universitare de masterat – cursuri on-line, lucrări practice/seminarii/laboratoare on-

line 

La Școala Doctorală Simion Mehedinți – cursuri, seminarii on-line 

La ID – activități tutoriale on-line 

La Conversie – activități tutoriale on-line 

La Filiale – cursuri on-line, lucrări practice/seminarii/laboratoare on-line, cu excepția celor 

care sunt predate de cadrele didactice titulare și colaboratorii locali care vor fi față-în-față. 

-Săli disponibile pentru desfășurarea activităților didactice: Amf. S. Mehedinți, Amf. G. Vâlsan, 

Amf. Constantin Brătescu, Amf. Vintilă Mihăilescu, Conea și săli disponibile la alte facultăți din 

Palatul Universității. 

-Indiferent de forma de desfășurare a activităților didactice profesorii sunt obligați să asigure 

suport de curs/ lp pe platformele Moodle (cu precădere)/ MS Team/ Google Classroom. Se va 

menține permanent legătura cu studenții pe aceste platforme. 

- Modalitatea de evaluare la finalul semestrului (online/ față în față) va ține cont de condițiile 

epidemiologice din momentul respectiv. 

-Pentru studenții aflați în izolare din cauza infecției cu SARS-CoV-2 sau a altor boli grave se vor 

asigura accesul la materiale didactice specifice. 

- În cadrul programelor de master o zi/săptămână poate fi folosită pentru activități practice 

extracurriculare.  Pentru orice alt stagiu de practică vor fi respectate precizările cu privire la 

desfășurarea activităților de practică aprobate în anul universitar 2020-2021.  

- Studenții care sunt confirmați pozitiv sunt obligați să anunțe imediat secretarul de an. Acesta se 

izolează pentru 14 zile. Formațiunile de studiu vor trece în on-line pentru 14 zile, atunci când este 

confirmat un caz de COVID.  

-Studenții care au fost contacți cu un caz confirmat (cu excepția celor de la punctul anterior) se 

autoizolează timp de 14 zile sau pot frecventa cursurile cu prezentarea unui test PCR negativ 

realizat la cel puțin 8 zile după contact. 

- Dacă un cadru didactic este confirmat pozitiv este obligat să anunțe imediat decanul și 

directorul de departament. Aceștia vor comunica la serviciul specializat din universitate. Toate 

activitățile didactice le va desfășura on-line (dacă starea sănătății o permite). Acesta poate relua 

activitățile față în față după 14 zile, cu prezentarea unui test PCR negativ. 



-Se va reduce interacțiunea între studenți din formații diferite de studii (prin practicarea unui orar 

modular sau prin desfășurarea activităților în același spațiu). 

 

3. Activități administrative și extracurriculare 

- Se recomandă ca activitățile tutoriale să aibă loc față în față (obligatoriu la anul 1 licență), de 

preferat,  în spații deschise. 

- Prezența la secretariat va fi limitată pe cât posibil, folosindu-se adresa instutuțională 

secretariat@geo.unibuc.ro sau adresele secretarelor care răspund de anul respectiv. Când este 

neapărat necesară prezența fizică aceasta se va realiza cu programare prealabilă pe mail. 

- Pentru toate activitățile extracurriculare se va cere aprobare cu minimum 3 zile înainte de 

desfășurare, specificându-se numărul de participanți. Organizatorii pot solicita condiții 

suplimentare pentru prezență. 

- La bibliotecă se va asigura distanțarea în sălile de lectură 

 

4.Măsuri igienico-sanitare de prevenire a transmiterii infecției SARS-CoV-2 în spațiile FG 

-Se vor asigura două fluxuri: de intrare și de ieșire care vor fi marcate corespunzător. Vor fi 

amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles /Vor fi limitate întâlnirile între 

studenţi/cursanţi.  

- Se recomandă să nu se utilizeze ascensorul. Atunci când este neapărat necesar va avea acces  în 

ascensor o singură persoană; 

-Distanțarea fizică în sălile de curs și seminar, cu marcarea locurilor care trebuie să rămână 

neocupate; 

-Se va evita formarea de grupuri sau aglomerări de persoane în timpul activităților didactice sau 

al pauzelor. 

-Spălarea frecventă cu apă și săpun și dezinfectarea mâinilor; 

- Se va realiza un plan de curățenie/ dezinfecție la nivelul spațiilor de învățământ/ holuri/ grupuri 

sanitare care trebuie respectat întocmai de personalul responsabil. 

-Dezinfectarea zilnică a suprafețelor de lucru la începutul, pe parcursul și la sfârșitul activității, 

sau ori de câte ori se modifică formația de lucru care utilizează un anumit spațiu; 

-Ventilarea/aerisirea spațiilor de lucru la fiecare pauză; 

-Dezinfecția spațiilor prin nebulizare sau cu lampă UV ori de câte ori apare un caz de infecție 

într-un anumit spațiu respectarea măsurilor sanitare impuse la nivel național, la momentul 

identificării cazului de infectare;  
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-Prezența de recipiente speciale pentru măștile sanitare utilizate, conform protocoalelor sanitare 

în vigoare; 

-Purtarea obligatorie  a măștilor de protecție în interiorul spațiilor FG, atât în timpul activităților 

didactice cât și în pauze; 

-Alternativ, în timpul predării, cadrele didactice imunizate vor putea purta vizieră sau semi-mască 

din plexiglas, dacă este asigurată o distanță de cel puțin 1,5 m față de cei mai apropiați studenți. 

-Se va evita consumul de alimente sau băuturi (exceptând recipientele pentru apă potabilă, 

individuale, închise ermetic) în sălile de activitate didactică. 

La nivelul FG, responsabil pentru implementarea măsurilor cuprinse la punctul 4 al prezentului 

regulament este administrator șef – Marius Săftoiu. 

 

Aprobat în Ședința CF din data de 21.09.2021 

Decan, 

Prof. univ. dr. Alexandru Nedelea 

 

 


