
 
PROTOCOL din data de 22.10.2020 
privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în Academia Națională 
de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca  
în perioada pandemiei de COVID-19 
 
    Preambul 
    Acest protocol a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi 
implementate în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a Academiei 
Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” în contextul prevenirii, depistării din 
timp şi al controlului COVID-19.  
 Se va acorda o atenţie deosebită evitării situaţiilor de stigmatizare a studenţilor 
şi a personalului potenţial expuşi la virus. Precizăm că implementarea măsurilor 
recomandate în acest protocol nu elimină riscurile de transmitere a virusului 
SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora. 
    Purtarea obligatorie a măştii pentru studenţi, precum şi pentru întregul 
personal al instituţiei, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în 
spaţiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei 
în instituţiile de învăţământ superior, separarea şi limitarea contactului între 
studenţi, neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor, a cadrelor didactice 
şi a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice 
infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie. 
    Reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa 
fizică a studenţilor asumată de către ANMGD pentru Facultatea de Interpretare 
Muzicală presupune o responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi, precum şi 
respectarea tuturor normelor prevăzute în prezentul pentru a diminua riscul de 
infectare. 
 
    I. Principii generale 
    Măsurile esenţiale includ: 
    - Igienă riguroasă a mâinilor; 
    - Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în instituţie; 
    - Purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi, cât şi de către întreg 
personalul instituţiei, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei; 
    - Limitarea contactului dintre studenţii care se prezintă la cursuri; 
    - Asigurarea unei distanţări fizice între studenţi şi între aceştia şi cadrul 
didactic de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care 
asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă; 
    - În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student îşi va păstra acelaşi loc 
pe tot parcursul prezenţei în sală; 
    - Informarea permanentă a personalului şi studenţilor cu privire la măsurile de 
protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2; 



    - Necesitatea izolării la domiciliu a studenţilor, respectiv a cadrelor 
didactice, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune 
COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) 
la student, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei, respectiv 
la un coleg/membru al personalului cu care acesta a interacţionat fizic.  
     
     În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul 
instituţiei se vor aplica criteriile de suspendare a activităţilor didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în ANMGD, activităţile 
didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor de la 
respectiva formaţie de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul 
universitar sau de la nivelul întregii instituţii de învăţământ superior putând fi 
suspendate pentru 14 zile, acestea urmând a se desfăşura online, respectiv a fi 
reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel. 
     
În privința organizării spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice se iau 
următoarele măsuri: 
    a) Organizarea circuitelor în interiorul instituţiei de învăţământ superior prin 
demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, 
deplasare în interiorul instituţiei de învăţământ superior şi de părăsire a acesteia, 
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi. Sunt amplasate indicatoare 
vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Sunt limitate întâlnirile între 
studenţi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată 
distanţarea fizică. 
    La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în 
fiecare sală sunt aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru 
mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în instituţia 
de învăţământ superior şi în toate locurile cu o bună vizibilitate sunt afişate 
materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie. 
Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice sunt menţinute deschise 
până la sosirea tuturor studenţilor. 
    b) Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice 
    • Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ este amenajată 
astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi, ceea ce implică 
următoarele: 
    - Eliminarea mobilierului care nu este necesar şi/sau dispunerea mobilierului 
astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi sau 
montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este 
posibilă; 
    - Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi 
de numărul de studenţi dintr-o formaţie de studiu; 
    - Amplasarea se face astfel încât studenţii să nu stea faţă în faţă; 



    • Întâlnirile dintre studenţi sunt limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin 
stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin 
marcaje aplicate pe podea; 
    • Se asigură aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de 
sosirea studenţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, 
apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute, 
la începutul şi la finalul zilei; 
    • Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască 
atât în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa 
fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ, cât şi în timpul pauzelor, precum 
şi în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituţiei de învăţământ 
superior. 
    • Sunt amplasate coşuri de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în 
interior destinate aruncării/eliminării măştilor uzate.  
    c) Organizarea grupurilor sanitare 
    • Se asigură decalarea pauzelor, astfel încât să fie limitat numărul de persoane 
prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării 
distanţării fizice; 
    • În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează grupurile sanitare 
se menţionează, prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii, 
numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan; 
    • Se solicită imperativ respectarea normelor de igienă; 
    • Se verifică în permanenţă dacă grupurile sanitare permit şi personalului să-şi 
spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt utilizate prosoapele de hârtie de unică 
folosinţă.  
    • Se verifică şi se face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul 
zilei, a consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie 
igienică, prosoape de unică folosinţă etc.); 
    • Se verifică realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a 
suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform planului de curăţenie şi 
dezinfecţie); 
    • Sunt afişate materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 
    d) Organizarea sediului secretariatului 
departamentului/decanatului/rectoratului: 
    • Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele 
situaţii: 
    - la intrarea în sediul secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului; 
    - la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun; 
    • Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane; 
    • Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva 
respectării normelor de igienă. 
    e) Organizarea curţilor interioare/spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin 
instituţiilor de învăţământ superior: 



    • Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se 
asigure distanţarea fizică; 
    • Curţile interioare/spaţiile exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de 
învăţământ superior, acolo unde se adună de regulă persoane din cadrul 
comunităţii, vor fi măturate şi spălate periodic cu jeturi de apă dimineaţa, 
înaintea începerii activităţilor didactice. 
 
    Organizarea accesului în instituţie 
    • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de 
învăţământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituţiei; 
    • Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind orice mijloc posibil 
(panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.); 
    • Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de 
zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.); 
    • Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul 
de studenţi/cursanţi. În cazul în care această separare nu este posibilă, 
respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ 
este esenţială; 
    • Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.); 
    • Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi 
menţinute deschise în timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita 
punctele de contact. 
    • Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării 
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 
    • După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în 
care sunt programate activităţile didactice şi de cercetare; 
 
    4. Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice 
Având în vedere specificul vocațional al instituției noastre, cursurile de 
specialitate care se desfășoară față-în-față au programe diferite, 
desfășurându-se în intervale orare diferite. Astfel, atât studenții cât și 
cadrele didactice au șanse minime de a se întâlni cu alte persoane. 
 
 
• Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice; 
• Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba 

între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de 
scris). 
Organizarea cursurilor: 

• Cursurile de specialitate se vor desfășura cu asigurarea obligatorie a 
distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu 
este indicată; 



• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii vor fi instruiţi ca pe 
tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile 
neigienizate; 

    • La începerea şi finalul orelor, toţi studenţii/cursanţii trebuie să efectueze 
igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 
    • Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de 
sport după fiecare activitate didactică cu o formaţie de studiu. 
     
 
    Măsuri de protecţie la nivel individual 
    Mesaje importante: 
    • Spălaţi-vă des pe mâini! 
    • Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel! 
    • Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l! 
    • Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 
    • Nu vă strângeţi în braţe! 
    • Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile! 
    • Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul instituţiei de învăţământ 
superior! 
    a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii, cadrele didactice şi 
celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 
    • imediat după intrarea în instituţia de învăţământ superior şi înainte de a intra 
în sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţie; 
    • înainte şi după masă; 
    • înainte şi după utilizarea toaletei; 
    • după tuse sau strănut; 
    • ori de câte ori este necesar. 
    b) Purtarea măştii de protecţie 
    • Este obligatorie purtarea de către toţi studenţii şi de către întreg personalul 
instituţiei de învăţământ superior a măştii de protecţie în sălile în care se 
desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 
a studenţilor în instituţie, în spaţiile secretariatului departamentului / decanatului 
/ rectoratului /altor compartimente funcţionale din cadrul instituţiei de 
învăţământ superior, în timpul deplasării în instituţia de învăţământ superior şi în 
timpul pauzelor dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior); 
    • Atunci când nu este asigurată distanţa de minimum 1 metru între studenţi 
este obligatorie purtarea de către toţi studenţii a măştii de protecţie în timpul 
pauzelor în aer liber, precum şi în spaţiile aglomerate; 
    • Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis! 
 
    6. Măsuri igienico-sanitare în instituţia de învăţământ superior 



    Curăţenie şi dezinfecţia sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de 
învăţământ superior, a sălilor aferente secretariatului departamentului 
/decanatului /rectoratului / compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei, a 
spaţiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor se face 
după un plan care conține: 
    • operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea 
deşeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfectarea pardoselii, 
ştergerea şi dezinfectarea atât a suprafeţelor de scris ale meselor, cât şi a 
spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor 
transparente (dacă este cazul), ştergerea şi dezinfectarea pervazurilor, 
dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, 
întrerupătoarelor etc.); 
    • materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, 
produse de curăţenie, produse biocide destinate suprafeţelor etc.); 
    • tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune; 
    • frecvenţa curăţeniei şi a dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de 
aerisire a spaţiului: 
    - în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior, imediat 
după ieşirea din sală a studenţilor la finalul orelor formaţiei de studiu din ziua 
respectivă sau după fiecare utilizare de către formaţii de studiu diferite; 
    - în sălile aferente secretariatului departamentului /decanatului /rectoratului 
/compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, 
imediat după ieşirea cadrelor didactice/celorlalte categorii de personal la finalul 
orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de 
cadre didactice/personal; 
    - pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori 
este necesar; 
    • cine va face curăţenia şi cine va supraveghea efectuarea conformă a 
curăţeniei, modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a 
efectuat, ora şi cine a controlat); 
    • frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor în care se desfăşoară activităţi 
didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în 
instituţia de învăţământ superior, a secretariatului departamentului /decanatului 
/rectoratului /compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ 
superior şi a altor încăperi (de exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 
10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul activităţilor didactice, cu 
ferestrele deschise; 
    • în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul 
de curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, 
frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează 
şi a celei care verifică. 



    Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele. 
    Se iau în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se 
prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum: 
    • clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor; 
    • treptele scărilor; 
    • băncile, catedrele şi scaunele din săli; 
    • separatoarele montate pe bănci; 
    • blaturi; 
    • balustrade; 
    • întrerupătoare de lumină; 
    • mânerele echipamentelor şi ale aparatelor (precum cele sportive); 
    • butoanele ascensoarelor şi ale automatelor pentru produse; 
    • obiecte didactice comune; 
    • calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane; 
    Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie din plastic, care se 
îndepărtează după fiecare utilizator. 
    Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu 
sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, 
blaturile dulapurilor din depozite). 
    Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare. 
    Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi 
dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE), adecvate pentru 
utilizarea acestora. 
    Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, 
mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii se spală mâinile. 
 
    Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie 
    Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie. 
    Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune 
virulicidă). 
    Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar 
produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va 
include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. 
    Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, 
soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează 
numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării. 
    Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, în 
care nu au acces studenţii. 
    În timpul utilizării produsului sunt obligatorii purtarea măştii şi a mănuşilor şi 
asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul 
imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor. 
 



    Comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi/cursanţi privind 
măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 
 
    Cadrele didactice au obligaţia să anunţe responsabilul desemnat de către 
conducerea ANMGD (secretar șef Roxana Huza) în cazul în care studenţii 
prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de 
exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală 
infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de 
creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 
    În instituţia de învăţământ superior (în săli, pe coridoare şi în grupurile 
sanitare) sunt afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii cu privire la 
infecția SARS-CoV-2. 
        Studentul are obligaţia de a anunţa responsabilul desemnat de către 
conducerea ANMGD (secretar șef Roxana Huza) în scris 
(roxanahuza@amgd.ro; conscluj@gmail.com) cu privire la absența sa, în 
următoarele situații:  
    • prezintă simptome specifice; 
    • a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
    • este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se 
află în carantină. 
 
    Măsuri pentru studenţi, cadre didactice şi alte categorii de personal aflaţi 
în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi: 
    • Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet 
zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în 
instituţia de învăţământ superior cu avizul medicului de medicina muncii; 
    • Studenţii/angajații care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli 
respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, 
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament 
imunosupresiv) vor reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior cu 
avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru aceştia, 
reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior identifică, după caz, soluţii 
pentru asigurarea procesului educaţional online/prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului sau în condiţii de siguranţă sporite. 
    • Respectarea măsurilor de protecţie şi a celor de igienă, recomandate tuturor 
studenţilor, trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul 
studenţilor/cursanţilor cu boli cronice; 
    • Studenţii/angajații cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea 
activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 
studenţilor în instituţiile de învăţământ superior vor putea fi consiliaţi de medicii 
specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare 
necesare pentru a se simţi în siguranţă; 
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    • Studenţii/angajații care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face 
parte dintr-un grup cu risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de 
învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi 
individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de 
contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/angajatul îl poate transmite şi 
celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel 
student/angajat, pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la 
activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 
studenţilor/angajaților în instituţiile de învăţământ superior. Pentru cei care nu 
pot reveni la activităţile didactice, reprezentanţii instituției vor căuta să 
identifice soluţii pentru asigurarea procesului educaţional on-line; 
    • Studenţii/angajații cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor 
beneficia de adaptarea informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod 
adecvat dizabilităţii specifice. 
 
    IV. Protocoale 
 
    Protocol pentru cămine 
    • Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia 
corespunzătoare a tuturor spaţiilor comune şi de cazare; 
    • Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune; 
    • Măsuri de protecţie: 
    - Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de 
studenţi cazaţi; 
    - Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu 
respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi; 
        - Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu 
săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii 
lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente; 
    - Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările; 
    - Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune; 
    - Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de 
protecţie individuală; 
    - Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat; 
    - Se va evita utilizarea de covoare/mochete; 
    - Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să 
dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele; 
    - Se va recomanda accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli 
destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată 
specificului fiecărui spaţiu; 
    - Li se va recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar 
activităţile să se desfăşoare în camera proprie; 



    - Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la 
regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă; 
    - În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va 
pune în aplicare protocolul de izolare şi se va anunţa DSP sau se va apela 
serviciul de urgenţă 112. 
 
    3. Protocol pentru transport 
    Pe parcursul transportului la şi de la instituţia de învăţământ superior, 
studenţii vor respecta măsurile generale de conduită, prevăzute de normele 
aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanţei fizice de 
minimum 1 m, purtarea măştii. În cazul în care transportul studenţilor se 
efectuează cu un autovehicul pus la dispoziţie de instituţia de învăţământ 
superior, conducătorul auto şi personalul de însoţire vor respecta măsurile 
generale de protecţie. Autovehiculul va fi aerisit şi dezinfectat corespunzător 
după fiecare cursă. 
 
    4. Protocol de triaj 
    a) Triajul epidemiologic al studenţilor se efectuează conform prevederilor 
legale în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind 
asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    b) Triajul zilnic: 
    Este important ca: 
    - atât studenţii cât și angajații să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce 
persoanele cu simptome nu trebuie să participe la activităţi în instituție; 
    - întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor, 
cadrelor didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de 
infectare. 
    Triajul zilnic se efectuează de către studenţi, cadre didactice, angajați TESA 
și auxiliar didactic acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea 
propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria 
participare la activităţile pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 
instituţie. 
    Nu se vor prezenta în instituţie în ziua respectivă: 
    - cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică 
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea 
respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 
    - cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare 
la domiciliu; 
    - cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu 
SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină 
instituţionalizată. 
    Studenţii/angajații se pot prezenta în instituţie în ziua respectivă: 



    - când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
    - dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în 
care unul dintre membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a 
tractului respirator; 
    - dacă au simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul 
curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit). 
    În cazul în care studenţii/angajații prezintă în timpul activităţilor din instituţie 
o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se 
aplică protocolul de izolare.  
    Revenirea în colectivitate a studenţilor/angajaților care au avut probleme 
de sănătate şi au absentat de la activităţile pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică în instituţie se va realiza obligatoriu în baza unei 
adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care 
studentul/angajatul o va preda secretariatului/șefului de 
compartiment/departament. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul 
persoanei desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior. 
 
    A. Angajații ANMGD care:  

• prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, 
tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) 
se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de 
îndată superiorul direct.  

• au un rezultat pozitiv al testului de infectare cu SARS-CoV-2, prezintă 
simptome specifice infectării sau/și sunt contacți direcți ai unei persoane 
infectate trebuie să anunțe responsabilul desemnat de către conducerea 
ANMGD (secretar șef Roxana Huza) în scris: roxanahuza@amgd.ro; 
conscluj@gmail.com. 

 
Angajații ANMGD din cele două situații de mai sus pot solicita încadrarea 
într-una din următoarele situații: 

• Telemuncă  
• Concediu medical 
• Concediu de odihnă 
• Zile libere cu recuperare ulterioară (conform art. 122 al.(3) din Codul 

Muncii)  
În acest sens, angajatul va face o cerere scrisă către conducerea instituției, 

indicînd situația în care se încadrează. Cererea va fi vizată de superiorul ierarhic 
și aprobată de conducerea ANMGD. 

 
B. Personalul auxiliar-dicatic și TESA (alții decât cei de mai sus) 

mailto:roxanahuza@amgd.ro
mailto:conscluj@gmail.com


De asemenea, pentru limitarea răspândirii infectării cu SARS-CoV-2, în 
perioada în care activitățile didactice cu prezență față în față sunt suspendate, 
personalul auxiliar-didactic și TESA poate opta pentru următoarele variante: 

• Munca la sediu  
• Telemuncă  
• Concediu de odihnă 
• Zile libere cu recuperare ulterioară (conform art. 122 al.(3) din Codul 

Muncii) 
Angajații care aleg altă variantă decât munca la sediu vor face o cerere scrisă 

către conducerea instituției, indicînd opțiunea aleasă. Cererea va fi vizată de 
superiorul ierarhic și aprobată de conducerea ANMGD. 
 
 
    5. Protocol de izolare a studenţilor/angajaților bolnavi 
    Se aplică în cazul în care studenţii/angajații prezintă în timpul activităţilor 
pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică în instituţie/cămin, febră 
şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în 
respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, 
stare generală modificată). 
    • Izolarea imediată a studentului/angajatului. Studentul/angajatul va purta 
mască, va fi separat de restul formaţiei de studiu din care face parte/colegilor de 
camera/colegilor de birou şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va 
părăsi instituţia de învăţământ superior însoţit. Măsurile de protecţie individuală 
vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 
    • Dacă în perioada izolării studentul/angajatul care prezintă simptome 
foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de 
curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 
    • Studentul/angajatul nu se va deplasa la medicul de familie, farmacie, 
serviciul de urgenţă sau spital, iar în situaţia în care simptomele sunt severe se 
va apela serviciul de urgenţă 112; 
    • Persoana care ajută studentul/angajatul izolat trebuie să evite contactul cu 
acesta, să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de 
secunde; 
    • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce 
studentul/angajatul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte 
persoane; 
    • Studentul/angajatul va reveni la activităţile pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor/angajaților în ANMGD, respectiv în cămin, 
cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu 
precizarea diagnosticului. 
 
 
 



    Criterii de suspendare a activităţilor pentru realizarea cărora se impune 
prezenţa fizică a studenţilor/angajaților în ANMGD în cazul confirmării 
unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 
    • Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze instituţia de învăţământ 
superior despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi, cadre didactice sau alte 
categorii de personal; 
    • În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie 
de învăţământ superior, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea 
instituţiei; 
    • Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se 
stabileşte, potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, 
prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin 
ordonanţă şi ordinul din care face parte prezenta anexă şi a reglementărilor 
generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, 
în următoarele circumstanţe: 
    a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 în una dintre 
formaţiile de studiu din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat 
activităţile didactice cu prezenţa fizică a studenţilor se suspendă pentru o 
perioadă de 14 zile activităţile didactice care presupun prezenţa fizică, la nivelul 
formaţiei de studiu respective şi al tuturor celorlalte structuri din care aceasta 
face parte, dacă au existat activităţi didactice comune, precum şi al tuturor 
formaţiilor de studiu la care au susţinut activităţi cadrele didactice care au 
interacţionat cu studentul depistat pozitiv. În situaţia în care într-o sală îşi 
desfăşoară activităţile didactice 2 (două) sau mai multe formaţii de studiu, se vor 
suspenda activităţile didactice care presupun prezenţa fizică doar pentru 
formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se vor face 
curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii/cursanţii din ciclul următor 
să îşi desfăşoare normal activităţile; 
    b) La apariţia a 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în 
formaţii de studiu diferite ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, se 
suspendă activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 
la nivelul întregii instituţii, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a 
ultimului caz; 
    c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor 
didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ 
superior care va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta 
epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia de învăţământ superior 
împreună cu conducerea instituţiei, astfel: 
    - Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu 
prezenţa fizică a studenţilor numai la o singură formaţie de studiu şi nu a venit 
în contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor 
suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 



a studenţilor în instituţia de învăţământ superior de la formaţia de studiu 
respectivă; 
    - Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu 
prezenţa fizică a studenţilor numai la o singură formaţie de studiu şi a venit în 
contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor 
suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 
a studenţilor în instituţia de învăţământ superior de la formaţia de studiu 
respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în 
contact; 
    - Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu 
prezenţa fizică a studenţilor la mai multe formaţii de studiu şi nu a venit în 
contact cu alte cadre didactice din instituţia de învăţământ superior sau numărul 
cadrelor didactice a fost mic, se vor suspenda activităţile didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de 
învăţământ superior la formaţiile de studiu cu care acesta a venit în contact şi, în 
funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit 
în contact; 
    - Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu 
prezenţa fizică a studenţilor la mai multe formaţii de studiu şi a venit în contact 
cu un număr mare de cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor 
suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 
a studenţilor în instituţia de învăţământ superior ale întregii instituţii de 
învăţământ superior. 
    • Personalul care efectuează curăţenia în şcoală şi cel care este responsabil de 
paza instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile în care nu au intrat în 
contact cu cazul confirmat cu COVID-19, îşi vor desfăşura activitatea în 
continuare; 
    • În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de 
învăţământ superior, conducerea instituţiei va dispune realizarea următoarelor 
activităţi obligatorii: 
    - curăţenia şi aerisirea sălilor; 
    - dezinfecţia spaţiilor instituţiei de învăţământ superior (săli, holuri, toalete); 
    - DSP va informa conducerea instituţiei care sunt toţi contacţii direcţi ai 
cazurilor confirmate în vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare; 
    • Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a 
studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă 
sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obţinerea avizului 
DSP, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru 
reluarea activităţii; 
    • În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP poate 
recomanda instituţiei de învăţământ superior prelungirea perioadei de 



suspendare temporară parţială/totală a activităţilor didactice care presupun 
prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ. 
 
Aprobat de Consiliul ANMGD în data de  22.10.2020 
 
Aprobat de Senatul ANMGD în data de  22.10.2020 
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