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HOTĂRÂRE 

Nr. 14/11.03.2020 

 

Măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în 

Universitatea POLITEHNICA din București 

 

 

Având în vedere: 

- preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța 

studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare și 

de lucru în spațiile sale, 

- Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 

combatere a noului  CORONAVIRUS, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență (CNSSU), 

-  Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, referitoare la aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de 

suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

României, a CNSSU, 

- Adresa nr. 158/GP/09.03.2020, 

- Adresa nr. 98/DGIU/10.03.2020, 

- suspiciunile privind posibila infectare cu virusul COVID-19 a unor persoane membre ale 

comunității academice (studenți și angajați), suspiciuni apărute în Campusul universității 

începând cu data de 08 martie 2020, 

- necesitatea continuării procesului didactic, cu scopul asigurării unei pregătiri de calitate a 

studenților și acordării drepturilor salariale ale angajaților, în contextul actual, 

- faptul că UPB dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru 

învățământul on-line, adaptate specificului instituției, 

- recomandările internaționale în ceea ce privește urgența măsurilor de prevenție a 

răspândirii infecției COVID-19, precum și a măsurilor luate de autoritățile din România, 

respectiv sistarea pe termen limitat a cursurilor în instituțiile de învățământ 

preuniversitar, 

Din dorința de adopta o serie de măsuri de prevenție, 

În conformitate cu prevederile legale, precum și cu cele ale Cartei și ale regulamentelor UPB, 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea  POLITEHNICA  din București 

Consiliul de Administrație 
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Consiliul de Administrație lărgit al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința 

din data de 11 martie 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Înlocuirea, în perioada 11 - 31 martie 2020, a activităților didactice desfășurate în mod 

standard în regim „față în față”, cu activități didactice desfășurate în regim on-line. 

Art.2. Desfășurarea, în perioadă 11 - 31 martie 2020, a activităților didactice în regim on-line se 

va face utilizând facilitățile Universității POLITEHNICA din București (www.curs.pub.ro), 

cadrele didactice și studenții beneficiind de suportul necesar în domeniu.  

Art.3. Elaborarea Procedurii de lucru privind activitățile didactice on-line și comunicarea 

acesteia în rândul cadrelor didactice și studenților, cel mai târziu până la data de 13 martie 2020.   

Art.4. Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate on-line vor fi recuperate, după perioada de 

11 - 31 martie 2020, în funcție de programul care va fi stabilit de către fiecare facultate și 

departament în parte. Ulterior, acesta urmează a fi comunicat rectoratului.  

Art.5. Activitățile administrative, de cercetare și cele de studiu individual derulate de personalul 

angajat al universității, cadre didactice și de cercetare, personal didactic auxiliar și nedidactic, se 

vor desfășura conform programului de lucru obișnuit. 

Art.6. Reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe 

publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte 

întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 - 31 martie 2020. 

Art.7. În cazuri excepționale, la solicitarea cadrelor didactice, activitățile de la punctul anterior 

se pot desfășura cu respectarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență. Aprobarea desfășurării activităților la nivelul facultăților se va face de către decanul 

facultății. Aprobarea desfășurării activităților la nivelul universității se va face de către 

prorectorul desemnat. 

Art.8. Suspendarea tuturor mobilităților cadrelor didactice și ale studenților, atât ale celor care 

vin în universitate, cât și ale celor care pleacă din universitate, până la data de 31 martie 2020. 

Art.9. Restricționarea accesului vizitatorilor în clădirile universității. Direcția Generală 

Administrativă a universității va elabora Procedura de acces în clădirile universității, care va fi 

publicată pe website-ul oficial al universității. Procedura se va aplica până la 31 martie 2020. 

Art.10. Restricționarea accesului vizitatorilor în căminele universității, accesul fiind permis doar 

studenților cazați în căminul respectiv, personalului de deservire a căminului și angajaților UPB 

responsabili. Direcția Generală Administrativă a universității va elabora Procedura de acces în 

căminele universității, care va fi publicată pe website-ul oficial al universității. Procedura se va 

aplica până la 31 martie 2020. 

Art.11. Biroul Consiliului de Administrație va analiza și va decide cu privire la desfășurarea 

activităților structurilor administrative în perioada 11 - 31 martie 2020. 

Art.12. Direcția Generală Administrativă va asigura implementarea și respectarea instrucțiunilor 

și hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. 

http://www.curs.pub.ro/
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Art.13. Efectuarea unor activități speciale de igienizare în toate spațiile UPB, în perioada 11-31 

martie 2020.  

Art.14. Aprobarea constituirii unui Comitet pentru Situații Speciale de Urgență al UPB (CSSU-

UPB) pentru analizarea, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 

(Coronavirus) în universitate. CSSU-UPB va fi permanent în contact cu autoritățile care 

desfășoară activități în domeniu, iar în funcție de evoluția situației, va propune adoptarea unor 

măsuri de prevenție și de limitare a riscurilor de epidemie în universitate. Datele de contact ale 

CSSU-UPB sunt: alerta@upb.ro sau 0741.99.11.33. 

Art.15. Susținerea campaniei de informare cu privire la măsurile de prevenție necesare, prin 

intermediul website-ului dedicat acestor informații (https://masuripreventie.upb.ro/), prin 

distribuirea de afișe informative în toate sediile universității și prin canalele de comunicare 

internă, prin e-mail-uri transmise către studenți și către salariații UPB, cu privire la măsurile de 

prevenție care trebuie respectate și implementate pentru a preveni riscurile de apariție a cazurilor 

de infecție cu acest virus, dar și prin amplasarea de dozatoare cu soluție dezinfectantă în 

principalele puncte de acces ale UPB.  

Art.16. Conducerea universității, a fiecărei facultăți, a fiecărui departament și a structurilor 

administrative, precum și angajații și studenții UPB vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație 
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