
 

Procedură privind accesul studenților Program de studii Medicină Veterinară 
an I, V și VI în campusul Facultății de Medicină Veterinară  

în perioada 05.10-13.11.2020 în vederea realizării lucrărilor practice, in sistem 
modular fata in fata, la disciplinele 

 
Anatomie 1, Histologie și embriologie 1, Chimie, Clinica medicala si prelegeri clinice pe 
specii 3, Clinica chirurgicala si prelegeri clince pe specii 2, Tulburari de reproducere si 
prelegeri clinice pe specii 1, Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe 
specii 3, Inspecţia şi controlul produselor alimentare de origine animală 1, Igiena si 
tehnologie alimentară 2,  Managementul bolilor suinelor 1,  Managementul  bolilor la 
pasari 1, Managementul bolilor rumegatoarelor 1, Managementul  bolilor ecvinelor 1, 
Managementul bolilor felinelor si canidelor 1, Managementul bolilor animalelor din 
gradinile zoologice si rezervatiile naturale 1, Managementul cresterii animalelor 1,  
Managementul bunastarii animalelor 1,  Inspectia si contr.unit.specializ.producerea 
obtinerea p.orig.anim  1, Urgente in medicina animalelor de companie  1, Urgenta in 
medicina animalelor  de renta 1, Urgențe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din 
rezervații și grădini zoologice 1, Medicina legala si diagnostic necropsic 1 
 

DISCIPLINA ANATOMIE 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 

3. La intrarea în campus și pe tot parcursul șederii în campus este 

OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la pavilionul 7, disciplina Anatomie 

5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT la pavilionul 7, disciplina 

Anatomie 

6. La disciplină vor intra pe  ușa de acces corespunzătoare repartiției afișate 

7. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  
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- se vor dezinfecta  

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi kitul de echipament de  protecție de unică (mască chirurgicală, botoși, 

halate, bonete, mănuși) 

- se vor echipa în zona vestiarelor organizate și vor intra în sală conform 

repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu respectarea circuitelor 

marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul special amplasat cu saci pentru risc biologic, vor 

realiza igienizarea mâinilor  (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

12. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

13. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate. 

 

DISCIPLINA MEDICINA LEGALA SI DIAGNOSTIC NECROPSIC 1 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 

3. La intrarea în campus si pe tot parcursul șederii in campus este OBLIGATORIU 

ca studenții să poarte mască 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la pavilionul 3, disciplina Medicină 

legală sau pavilionul 6, Anatomie patologică în funcție de repartitie 

5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT pavilionul 3, disciplina Medicină 

legală, respectiv pavilionul 6, Anatomie patologică în funcție de repartitie 



6. La disciplină vor intra pe  ușa de acces corespunzătoare repartiției afișate 

7. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi kitul de echipament de  protecție de unică (mască chirurgicală, botoși, 

halate, bonete, mănuși) 

- se vor echipa în zona vestiarelor organizate și vor intra în sală conform 

repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu respectarea circuitelor 

marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul special amplasat cu saci pentru risc biologic, vor 

realiza igienizarea mâinilor  (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

12. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

13. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate. 

 

DISCIPLINA HISTOLOGIE ȘI EMBRIOLOGIE 1 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal. 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 

3. La intrarea în campus si pe tot parcursul șederii in campus este 

OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască. 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ. 



5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ  

 

6. Intrarea se va realiza pe usa principala a pavilionului 

7. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce spre disciplină (parter dreapta) prin partea dreapta cu urmărirea 

săgeților si panourilor indicatoare 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 

- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu 

respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor  (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11. Pavilionul va fi părăsit pe latura din dreapta a clădirii, respectiv pe la 

disciplina Histologie 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate. 

 

DISCIPLINA CHIMIE 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal. 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 



3. La intrarea în campus si pe tot parcursul șederii in campus este OBLIGATORIU 

ca studenții să poarte mască. 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ. 

5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ  

6. Intrarea se va realiza pe usa principala a pavilionului 

7. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

-li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce spre disciplină (etaj 1 stanga) prin partea stanga cu urmărirea săgeților 

si panourilor indicatoare 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 

- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu 

respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11. Pavilionul va fi părăsit pe latura din dreapta a clădirii, respectiv pe la 

disciplina Histologie 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate 

 

 



DISCIPLINA INSPECŢIA ŞI CONTROLUL PRODUSELOR 
ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALĂ 1, IGIENA SI TEHNOLOGIE 

ALIMENTARĂ 2 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal. 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 

3. La intrarea în campus si pe tot parcursul șederii in campus este 

OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască. 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ. 

5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT la pavilionul 17 Preclinici/ ICZ  

6. Intrarea se va realiza pe usa principala a pavilionului 

7. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

-li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce spre disciplină (etaj 2 stanga) prin partea stanga cu urmărirea săgeților 

si panourilor indicatoare 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 

- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu 

respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11. Pavilionul va fi părăsit pe latura din dreapta a clădirii, respectiv pe la 

disciplina Histologie 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 



13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate 

 

DISCIPLINELE CLINICA MEDICALA SI PRELEGERI CLINICE PE 
SPECII 3, CLINICA CHIRURGICALA SI PRELEGERI CLINCE PE 

SPECII 2, TULBURARI DE REPRODUCERE SI PRELEGERI CLINICE PE 
SPECII 1, BOLI INFECTIOASE, MEDICINA PREVENTIVA SI 

PRELEGERI CLINICE PE SPECII 3, RESPECTIVE DISCIPLINE DIN 
CADRUL MODULELOR MASTERALE 

1. Accesul studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul 

Independenței nr. 105, indiferent dacă vin cu mașina sau pietonal. 

2. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit 

3. La intrarea în campus si pe tot parcursul șederii in campus este 

OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască. 

4. Cei care vin cu autoturismele vor parca în parcarea destinată studenților în 

spatele clădirii Anatomie, apoi se vor duce la punctul de lucru unde sunt repartizați, 

respectiv Clinici/ Spitalul Universitar de urgenta/ Spitalul de animale mari 

5. Cei care vin pietonal se vor duce DIRECT la punctul de lucru unde sunt 

repartizați, respectiv Clinici/ Spitalul Universitar de urgenta / Spitalul de animale 

mari 

Accesul în Clinici se va face după cum urmează: 

Toți studenți vor intra pe intrarea de la Clinica Medicală (vis a vis de cantină) 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce spre vestiarele de la disciplină cu urmărirea săgeților si 

panourilor indicatoare 

- disciplina Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 3 - sala 7 parter 

- disciplina Tulburari de reproducere si prelegeri clinice pe specii 1 - hol fost 

bloc operator parter 



- disciplina Clinica chirurgicala si prelegeri clince pe specii 2- sala 34 c parter 

- disciplina Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 

3 – sala 61 etaj 1 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 

- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si 

cu respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11.Părăsirea clădirii se va face după cum urmează: 

-  disciplina Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 3 – prin recepție 

- disciplina Tulburari de reproducere si prelegeri clinice pe specii 1- intrarea de la 

Clinica Obstetricală, (vis a vis de str. Izvor) 

- disciplina Clinica chirurgicala si prelegeri clince pe specii 2 intrarea de la 

Clinica Chirurgicală (vis a vis de manej) 

- disciplina Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 3 – 

intrarea de la Boli parazitare 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate 

 

Accesul în Spitalul Universitar de urgenta se va face după cum urmează: 

Toți studenți vor intra pe intrarea laterală dreapta pe latura cu Centrul 

Universitar de Medicina Experimentala 



- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce la vestiare cu urmărirea săgeților si panourilor indicatoare 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 

- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si 

cu respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii de laborator înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor  (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

11.Părăsirea clădirii se va face pe un culoar de iesire marcat corespunzator pe 

la iesirea principala a cladirii 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate 

 

Accesul în Spitalul de animale mari se va face după cum urmează: 

Toți studenți vor intra pe intrarea laterală dreapta pe latura cu parcul din fata 

caminului 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- se vor duce la vestiare cu urmărirea săgeților si panourilor indicatoare 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

- vor primi măști de protecție 



- vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si 

cu respectarea circuitelor marcate 

8. În incinta sălilor se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și 

este interzis consumul de alimente și lichide 

9. Este interzisă părăsirea sălii înainte de terminarea activităților. 

10. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezbrăca de echipamentul de 

protecție, ce va fi lăsat în locul indicat de personalul de supraveghere, vor realiza 

igienizarea mâinilor  (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

12. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

13. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte 

locații din campus decât cele prevăzute în orar 

14. După fiecare grupă de studenți sălile vor fi igienizate 

 

Studenții anilor V și VI care vor realiza deplasări, conform repartizării, în 

locații din afara facultății se vor prezenta in parcarea din Dr. Staicovici unde li se 

va lua temperatura și se vor imbarca in mijloacele de transport cu respectarea 

distantei de minim 1 metru. 

Pe tot parcursul drumului vor purta masca de protecție și se vor igieniza cu 

dezinfectant. 

 

 

Prodecan, 

Șef lucrări Dr. ing. Mărgărita Ghimpețeanu 

Administrator șef facultate, 

ing. Docița Ioan 

 
 


