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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Stabilirea modalităţii concrete de acces a personalului în sediul Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir” şi desfăşurării activităţii personalului în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, în 

vederea prevenirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 

2. PREVEDERI LEGISLATIVE DE REFERINTĂ: 

-Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 

3577/831/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi -

sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

-Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 874/81/22.05.2020 

privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe 

durata stării de alertă; 

- Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 3253/93/05.02.2021 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învășământ 

în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
 

3. ABREVIERI: 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Universitatea 
 

4. DESCRIEREA PROCEDURII: 

I. Dispoziţii generale: 

 Art. 1. (1) În actualul context al riscului de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus, având în 

vedere legislația specifică, se impune instituirea unor reguli de aplicare în Universitate a prevederilor 

respectivelor acte normative. 

 (2) Regulile menţionate la alin. (1) sunt obligatorii pentru angajaţii Universităţii (personal 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic), studenții Universității și toate celelalte persoane care necesită 

acces în sediul Universității (angajaților societăților comerciale cu care Universitatea colaborează). 

II. Reguli privind accesul persoanelor în sediul Universității: 

 Art. 2. (1) Accesul personalului în Universitate se desfășoară pe la intrarea D-1, dispusă pe 

aripa dinspre Splaiul Unirii.  

 (2) Regulile de acces, aplicabile tuturor persoanelor care intră în clădirea Universității, sunt 

următoarele: 

a) purtarea măștii de protecție individuală, care să acopere atât gura, cât și nasul; 

b) acceptarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale, prin intermediul aparatului 

existent la intrare; 

c) dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei, utilizând dozatoarele, respectiv preșurile dispuse 

la intrare; 

d) respectarea circuitelor de deplasare prestabilite, conform marcajelor și indicațiilor; 

e) deplasarea în spațiile Universității, cu păstrarea distanței de minim 1,5 m între oricare două 

persoane. 

 Art. 3. Accesul personalului în Universitate este condiționat de măsurarea unei temperaturi 

corporale de max. 37,30C. 

 În situația depășirii temperaturii respective, persoana respectivă va fi condusă în camera 

„TRIAJ EPIDEMIOLOGIC” de la parter, unde va fi consultată de o persoană din cadrul Cabinetului 

medical, inclusiv prin efectuarea unui test rapid antigen. 
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 În funcţie de constatări, persoana respectivă va fi trimisă acasă sau programată pentru efectuarea 

unui test PcR, urmând a se adresa medicului de familie. 

III. Reguli privind desfăşurarea activităţii personalului în condiţii de securitate şi săătate 

în muncă 

 Art. 4. Toți angajații Universității au obligația să respecte următoarele măsuri pe parcursul 

exercitării atribuţiilor de serviciu: 

a) respectarea precauțiunile universal valabile, respectiv: 

 -să limiteze contactul cu orice altă persoană la max. 15 minute, la o distanță de min. 1,5 m; 

 -să mențină igiena riguroasă a mâinilor, prin spălarea, ori de câte ori este nevoie, cu apă și 

săpun, timp de cel puțin 20 secunde și/sau prin utilizarea dezinfectanților existenți în dozatoarele 

special destinate; 

 -să evite atingerea feței/ochilor cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 

 -să mențină igiena respirației: tuse și strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), 

rinoree (în șervețel de unică folosință); după utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în 

recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igienizarea mâinilor; 

 b) respectarea măsurilor specifice, respectiv: 

 -purtarea măștii de protecție individuală, care să acopere atât gura, cât și nasul, inclusiv în 

interiorul încăperilor/birourilor în care se află minimum două persoane; 

 -să arunce masca de protecție, după folosire, numai în coșurile de gunoi existente pe holurile 

Universității, operațiune urmată de igienizarea mâinilor; 

 -să limiteze deplasarea în interiorul Universității strict în zonele/încăperile în care se impune 

prezența sa, funcție de atribuțiile de serviciu sau sarcinile punctuale primite; 

 -să execute programul de lucru stabilit (cu respectarea timpului de lucru, cu decalarea 

programelor individuale de lucru), în scopul evitării contactului cu mai multe persoane; 

 -să respecte traseele/culoarele speciale de deplasare stabilite în Universitate, în vederea evitării 

aglomerației; 

     -să evite staţionarea în spaţiile comune; 

 -să respecte toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile 

proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către Universitate pentru prevenirea răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2; 

     -să întrerupă orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei şi o 

persoana simptomatică COVID-19; 

    -să dezinfecteze spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii; 

     -să aerisească frecvent (minimum 10 min la 50 min) spaţiul închis în care îşi desfăşoară 

activitatea; 

   -să evite, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, 

cât şi în exteriorul Universității, pentru a limita contactul direct între persoane; 

     -să înştiinţeaze imediat Angajatorul, respectiv Responsabilul cu atribuții de coordonare a 

activităților de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, prin șeful imediat superior, dacă 

prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS 

CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată); 

   -să rămână la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale 

infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţă Angajatorul, respectiv Responsabilul cu atribuții de 

coordonare a activităților de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, prin șeful imediat superior, 

cu privire la acest lucru, urmând a contacta medicul de familie; 

     -să contacteze, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie 

sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112; 

     -în cazul izolării, revenirea la serviciu se va face cu certificatul pentru concediu medical, 

eliberat în baza avizului epidemiologic de ieşire din izolare, emis de către medicul de familie la 

încheierea perioadei de carantină/izolare; 

 -în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu certificatul pentru 

concediu medical, eliberat Direcţia de Sănătate Publică, în baza avizului epidemiologic de ieşire din 

carantină, emis la încheierea perioadei de carantină; 
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 Art. 5. În cazul în care un angajat al Universității are simptome respiratorii (tuse, strănut, 

rinoree etc) și/sau febră mai mare de 37,30C și/sau stare general alterată, apărute în timpul 

programului de lucru, acesta va fi imediat izolat de restul colegilor și trimis, prin grja personalului de 

la Cabinetul Medical, la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de gravitatea simptomelor. 

 Art. 6. (1) Pentru asigurarea sănătăţii salariaţilor, în cadrul Universităţii, prin personalul angajat 

la Cabinetul medical, se efectuează teste specifice agreate, în scopul identificării eventualelor infecţii 

cu virusul SARS-CoV-2. 

 Testele respective se efectuează tuturor salariaţilor Universităţii, în următoarele situaţii: 

 -la întoarcerea din concediu de odihnă/concediu medical, după caz; 

 -la întoarcerea din deplasările efectuate în interes de serviciu în alte localităţi, funcţie de 

contactele avute; 

 -în alte situaţii, funcţie de necesităţile concrete apărute la un moment dat, în vederea 

determinării unor posibilelor infectări; 

 -atunci când sunt suspiciuni de contaminare în rândul salariaţilor sau un salariat a fost confirmat 

contaminat cu virusul SARS-CoV-2. 

 (2) Salariaţii Universităţii, confirmaţi „pozitiv” la testele efectuate în Cabinetul Medical, vor fi 

programați pentru efectuarea unui test PcR, al cărui cost va fi suportat de Angajator. 

 Art. 7. Predarea-primirea documentelor/coletelor către/de la firma de curierat cu care 

Universitatea are contract, se va realiza, de regulă, atunci când condițiile permit, în afara incintei 

Universității, în exteriorul ușii de la intrarea D-1, direct între persoana responsabilă din Universitate 

și reprezentatul firmei de curierat. 

IV. Dispoziții finale 

 Art. 8. Nerespectarea de către angajați a regulilor/obligațiilor de mai sus, atrage răspunderea 

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. 

 

ÎNTOCMIT 

RESPONSABIL CU ATRIBUȚII DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR DE 

PREVENIRE A INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2 

Șef Serviciu Resurse Umane 

 

Emilian DONESCU 

            


