
 
PROCEDURĂ  

privind accesul studenților în campusul Facultății de Medicină Veterinară  
în anul universitar 2021-2022 

 
Reguli generale 
 

1. Accesul pietonal al studenților în Facultatea de Medicină Veterinară se 

realizează prin poarta din Splaiul Independenței și prin poarta din Dr. Staicovici. 

2. Accesul cu mașina al studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din 

Splaiul Independenței și parcarea se va realiza doar în spatele clădirii Anatomie – 

Pavilion 7, în parcarea destinată studenților. 

3. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit. 

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

din incinta facultății decât cele prevăzute în orar. 

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

OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască. 

6. Studenții trebuie să prezinte în prima săptămână de activitate didactică la 

fiecare disciplină dovada că sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau că se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a și a-180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

SARS-CoV-2 (se aduce rezultat test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului sau/si 

bilet de externare din spital). Cei care se vaccinează ulterior, aduc dovada la 

momentul vaccinarii. 

7. Studenții care nu au documente care să ateste condițiile precizate la punctul 6 

vor prezenta zilnic declarația pe proprie răspundere (model anexat) și o vor 

preda la fiecare disciplină. 

8. Pe durata pauzelor dintre ore este interzisă aglomerarea. 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL 2- SECRETARIAT 

1. Accesul se va realiza pe prima ușa a clădirii – intrarea secretariat 

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura 

- se vor dezinfecta 

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța fizică (minim 1 metru între 

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezinfecta cu substanţe 

dezinfectante 

6. Pavilionul va fi părăsit pe ușa din spate, ieșirea spre parcul Locusteanu 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL 3- CEPA 

1. Accesul se va realiza pe ușa din stânga a pavilionului 

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura 

- se vor dezinfecta 

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

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezinfecta cu substanţe 

dezinfectante 

6. Pavilionul va fi părăsit pe ușa din stânga cu asigurarea timpului care să nu 

permită intersectarea grupelor 

 

DISCIPLINA ANATOMIE 

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

2. 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 folosință (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 și cu respectarea circuitelor 

marcate 

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

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. 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. 

6. Părăsirea pavilonului se va realiza de fiecare grupă pe ușa pe unde s-a realizat 

accesul, cu asigurarea timpului care să nu permită intersectarea grupelor. 

 

DISCIPLINA ANATOMIE PATOLOGICĂ, MEDICINA LEGALA SI 

DIAGNOSTIC NECROPSIC  

1. Accesul studenților se va realiza pe ușa laterală a pavilionului 3, disciplina 

Medicină legală sau ușa din spatele pavilionului 6, Anatomie patologică în 

funcție de repartitie 

2. 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 folosință (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 

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

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. 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. 

6. Părăsirea pavilonului se va realiza de fiecare grupă pe ușa pe unde s-a realizat 

accesul, cu asigurarea timpului care să nu permită intersectarea grupelor. 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL ICZ 

1. Intrarea se va realiza pe ușa principală a pavilionului 

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate la subsolul clădirii 

- se vor duce spre discipline 

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

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

persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor (apă 

și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

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

Histologie, cu evitarea aglomerării 

 

 



 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL CLINICI 

1. Accesul studenților se va realiza pe la intrarea de la Clinica Medicală (vis a 

vis de cantină) 

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate la subsolul clădirii 

- se vor deplasa la discipline conform orarului și vor intra în sală conform 

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

marcate 

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

între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor 

(apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

6. Părăsirea clădirii se va face pe la intrarea de la Clinica Chirurgicală (vis a vis 

de manej) 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN SPITALUL UNIVERSITAR DE 

URGENTA  

1. Accesul studenților se va realiza pe intrarea laterală dreapta pe latura cu 

Centrul Universitar de Medicina Experimentala 

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape: 

- li se va lua temperatura  

- se vor dezinfecta  

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate  



- se vor deplasa la discipline conform orarului și vor intra în sală conform 

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

marcate 

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

între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide 

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor 

(apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante. 

6. Părăsirea clădirii se va face pe un culoar de ieșire marcat corespunzător pe la 

ieșirea principala a clădirii. 

 

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

din afara facultății se vor prezenta în parcarea din Dr. Staicovici unde li se va lua 

temperatura și se vor îmbarca în mijloacele de transport cu respectarea distanței 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 
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PROCEDURĂ 

privind accesul studenților în campusul Facultății de Medicină Veterinară 

în anul universitar 2021-2022



Reguli generale



1. Accesul pietonal al studenților în Facultatea de Medicină Veterinară se realizează prin poarta din Splaiul Independenței și prin poarta din Dr. Staicovici.

2. Accesul cu mașina al studenților se realizează EXCLUSIV prin poarta din Splaiul Independenței și parcarea se va realiza doar în spatele clădirii Anatomie – Pavilion 7, în parcarea destinată studenților.

3. Studenții se vor prezenta conform orarului stabilit.

4. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte locații din incinta facultății decât cele prevăzute în orar.

5. La intrarea în campus și pe tot parcursul șederii în campus este OBLIGATORIU ca studenții să poarte mască.

6. Studenții trebuie să prezinte în prima săptămână de activitate didactică la fiecare disciplină dovada că sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a-180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 (se aduce rezultat test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului sau/si bilet de externare din spital). Cei care se vaccinează ulterior, aduc dovada la momentul vaccinarii.

7. Studenții care nu au documente care să ateste condițiile precizate la punctul 6 vor prezenta zilnic declarația pe proprie răspundere (model anexat) și o vor preda la fiecare disciplină.

8. Pe durata pauzelor dintre ore este interzisă aglomerarea.



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL 2- SECRETARIAT

1. Accesul se va realiza pe prima ușa a clădirii – intrarea secretariat

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape:

- li se va lua temperatura

- se vor dezinfecta

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța fizică (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezinfecta cu substanţe dezinfectante

6. Pavilionul va fi părăsit pe ușa din spate, ieșirea spre parcul Locusteanu



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL 3- CEPA

1. Accesul se va realiza pe ușa din stânga a pavilionului

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape:

· li se va lua temperatura

· se vor dezinfecta

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii se vor dezinfecta cu substanţe dezinfectante

6. Pavilionul va fi părăsit pe ușa din stânga cu asigurarea timpului care să nu permită intersectarea grupelor



DISCIPLINA ANATOMIE

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

2. 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 folosință (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 și cu respectarea circuitelor marcate

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. 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.

6. Părăsirea pavilonului se va realiza de fiecare grupă pe ușa pe unde s-a realizat accesul, cu asigurarea timpului care să nu permită intersectarea grupelor.



DISCIPLINA ANATOMIE PATOLOGICĂ, MEDICINA LEGALA SI DIAGNOSTIC NECROPSIC 

1. Accesul studenților se va realiza pe ușa laterală a pavilionului 3, disciplina Medicină legală sau ușa din spatele pavilionului 6, Anatomie patologică în funcție de repartitie

2. 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 folosință (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

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. 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.

6. Părăsirea pavilonului se va realiza de fiecare grupă pe ușa pe unde s-a realizat accesul, cu asigurarea timpului care să nu permită intersectarea grupelor.



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL ICZ

1. Intrarea se va realiza pe ușa principală a pavilionului

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape:

- li se va lua temperatura 

- se vor dezinfecta 

- vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate la subsolul clădirii

- se vor duce spre discipline

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

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante.

6. Pavilionul va fi părăsit pe latura din dreapta a clădirii, respectiv pe la disciplina Histologie, cu evitarea aglomerării







ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN PAVILIONUL CLINICI

1. Accesul studenților se va realiza pe la intrarea de la Clinica Medicală (vis a vis de cantină)

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape:

· li se va lua temperatura 

· se vor dezinfecta 

· vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate la subsolul clădirii

· se vor deplasa la discipline conform orarului și vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite si cu respectarea circuitelor marcate

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante.

6. Părăsirea clădirii se va face pe la intrarea de la Clinica Chirurgicală (vis a vis de manej)



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 

1. Accesul studenților se va realiza pe intrarea laterală dreapta pe latura cu Centrul Universitar de Medicina Experimentala

2. În interiorul pavilionului se vor realiza următoarele etape:

· li se va lua temperatura 

· se vor dezinfecta 

· vor lăsa lucrurile personale în vestiarele special amenajate 

· se vor deplasa la discipline conform orarului și vor intra în sală conform repartizării, unde vor rămâne la locurile stabilite și cu respectarea circuitelor marcate

3. În incinta sălilor de laborator se va păstra distanța socială (minim 1 metru între persoane) și este interzis consumul de alimente și lichide

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

5. La finalizarea activităţilor practice studenţii vor realiza igienizarea mâinilor (apă și săpun), apoi cu substanţe dezinfectante.

6. Părăsirea clădirii se va face pe un culoar de ieșire marcat corespunzător pe la ieșirea principala a clădirii.



Studenții anilor V și VI care vor realiza deplasări, conform repartizării, în locații din afara facultății se vor prezenta în parcarea din Dr. Staicovici unde li se va lua temperatura și se vor îmbarca în mijloacele de transport cu respectarea distanței 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










		

		

		Formular                                                              COD: PL-5-03_F1

		



		

		

		Declarația pe proprie răspundere privind evaluarea stării de sănătate

		





Nume: ________________________________________________________________________________________________

Prenume:_____________________________________________________________________________________________

Programul de studii:________________________________________________________________________________

Anul de studii:_______________________________________________________________________________________

Grupa: ________________________________________

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că:

1. Ați locuit / vizitat in ultima lună zone sau țări în care se aflau persoane suferind din cauza infecției cu noul coronavirus? 

☐ DA ☐ NU 

2. Ați intrat în contact direct cu persoane, care în ultima luna, au locuit / vizitat zone / țări în care se aflau persoane suferind din cauza infecției cu noul coronavirus? 

☐ DA ☐ NU 

3. Ați intrat în contact direct cu persoane care au fost confirmate cu infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în ultimele 30 de zile? 

☐ DA ☐ NU 

4. Ați fost spitalizat în ultimele 30 de zile? 

☐ DA ☐ NU 

Dacă da, menționați spitalul / clinica: _________________________________________________________________

5. Ați avut una sau mai multe dintre următoarele simptome în ultimele 30 de zile? 

- Febră ☐ DA ☐ NU 

- Dureri de cap ☐ DA ☐ NU 

- Dificultatea de a respira ☐ DA ☐ NU 

- Dificultatea de a înghiți ☐ DA ☐ NU 

- Tuse intensă ☐ DA ☐ NU 

- Oboseală instalată fără explicație ☐ DA ☐ NU 

Prin prezenta îmi dau consimțământul, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora. 

Data completării: __________________         			                        Semnătura: ___________________
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