
"             UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (C.S.U.D.)

Norme pentru desfăşurarea activităţilor
studenţilor doctoranzi în anul universitar 2021-2022,

În condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea Îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV12

1. SCOP ŞI 0BIECTIVE

Scopul prezentei proceduri este de proiectare, organizare, conducere şi desfăşurare a activităţii în
Scoala doctorală a universităţii în anul universitar 2021-2022, în contextul pandemiei de COVID-19.

2. DOMENIU DE APLICARE

lnstrucţiunile se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din laşi, în vederea
desfăşurării  în  condiţii  de  siguranţă  a  activităţilor  studenţilor  doctoranzi  şi  a  conducătorilor  de
doctorat.

Prezentele norme se aplică în activitatea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

(C.S.U.D.),  a  Şcolii  Doctorale  a  universităţii,  a  Consiliilor  de  coordonare  a  programelor  doctorale
(CCPD) de la nivelul celor 10 facultăţi şi a tuturor cadrelor didactice din cadrul Universităţii Tehnice
"Gheorghe Asachi" din laşi.

2.1 Date de intrare
1   cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului

universităţii etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
1   procesele care se desfăşoară în cadrul Universităţii Tehnice ,,Gheorghe Asachi"  din

laşi referitoare la obţinerea atestatului de abilitare;
•   competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
•   resurse financiare alocate;
•   lista compartimentelor implicate:

•       CSUD;

•      ŞcoalaDoctorală;
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•      Consiliile de coordonare a programelor doctorale de la nivelul celor l0 facultăţi;
•      Consiliul de Administraţie;

•      Senatul universităţii.

2.2 Date de ieşire
•   Activitate organizată şi desfăşurată.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

1.           Legea    Educaţiei    Naţionale   nr.1/2011    (modificată   şi    republicată,    cu   modificările    şi
completările ulterioare);
2.          Legea  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvemului  nr.  75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
3.          Decretul  Prezidenţial  195/16.03.2020  privind  instituirea  stării  de  urgenţă  pe  teritoriul
României;
4.          Legea  nr.  55  din  15  mai  2020  privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi  combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
5.           Ordinul 4020/  7.04.2020  al  Ministrului Educaţiei şi cercetării publicat în M.O. al României
299/ 9.04.2020;
6.          Referatul  PDAC  nr.  6851/  18.03.2020  cu  privire  la  modul  de  desfăşurare  a  activităţilor
didactice  în  Universitatea  Tehnică  ,,Gheorghe  Asachi"  din  laşi  pe  perioada  instituirii  stării  de
ur8enţă;
7.          Referatul  pDAc nr.  8452/  13.04 2020 în  completarea Referatului nr,  6851/  18.03.2020  cu
privire la modul de desfăşurare a activităţilor didactice în Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi"
din laşi pe perioada instituirii stării de urgenţă;
8.          Referatul  nr.  8450/  14.04.2020,  privind  modul  de  desfăşurare  a  activităţilor  didactice  în
Universitatea  Tehnică  ``Gheorghe  Asachi"  din  laşi,  pe  perioada  instituirii  stării  de  urgenţă,  cu
referire  directă  la  art.  111,  alin.  (2)  din  Ordinul  MEC  4020/2020  publicat  în  M.O.  al  României
299/9.04.2020;
9.          Referatul  Rectorului  nr.  8834/  28.04.2020,  cu  privire  privind  desfăşurarea  activităţilor
didactice şi a celor din Campusul ``Tudor Vladimirescu'';
10.        Metodologie  privind  desfăşurarea  activităţii  didactice  în  ream  on-line,  aprobată  de  Senatul
TUIAsl la 4.05.2020;
11.        Legea nr.136/ 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic;
12.        O.M.  nr.  5487/  31  august  2020  pentru  aprobarea  măsurilor de  organizare  a  activităţii în
cadrul  unităţilor/  instituţiilor  de  învăţământ  în   condiţii   de   siguranţă   epidemiologică  pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
13.        Ordin  nr,  5.545  din  10  septembrie  2020  pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru  privind
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al intemetului, precum şi pentriu
prelucrarea datelor cu caracter personal;
14.        Ordinul   comun   al   Ministerului   Educaţiei   şi   Ministerului   Sănătăţii   nr.   5196/    1756/
03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2;
15.        Referatul  Rectorului  nr.  2611/  9.09.2021  privind  propunerea  consiliului  de Administraţie
referitoare la desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022;
16.        Hotărârea  Senatului  nr.   188/  20.09.2021,  Privind  aprobarea  modului  de  desfăşurare  a
activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022;
17.        Avizul   DSP   laşi,  nr.   23471/  23.09.2021   cu  privire  măsurile  de  organizare  a  activităţii
didactice universitare în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
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virusul  SARS-CoV-2  în  Universitatea  Tehnică  Gheorghe  Asachi  din  laşi  pentru  anul  universitar
2021-2022.

4. MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DOCTORALE în anul universitar 2021-

2022

4.1.  În  conformitate  cu  Hotărârea  Senatului  nr.  188  din  20  septembrie  2021,  de  aprobare  a

propunerii  Consiliului  de  Administraţie  cu  privire  la  felul  în  care  se  vor  desfăşura  în  anul  univ.
2021-2022  activităţile  doctorale,  în  contextul  pandemiei  COVID-19,  studenţii  doctoranzi  vor  fi

prezenţi onsite pe toată durata anului universitar.
4.2. Cursurile adresate studenţilor doctoranzi de anul 1 se vor desfăşura în regim online, indiferent
de arondarea semestrială a acestora.
4.3.  Biroul  Consiliului  Facultăţii,  împreună  cu  titularii  de  disciplină,  vor  stabili  modalitatea  de
desfăşurare a aplicaţiilor (laboratoarelor), seminariilor şi proiectelor (online şi/ sau onsite).
4.4. Resursele informatice care pot fi utilizate la activităţile desfăşurate online sunt reglementate la

pc.  7. din:  Norme de desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, în condiţii
de  siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul  SARS-CoV-2  -  elaborate
de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii
4.5.  Regulile generale pentru desfăşurarea activităţilor didactice onsite în context pandemic sunt
reglementate la pc. 8. din: Norme de desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-
2022, în  condiţii  de  siguranţă  epidemiologică  pentru  prevenirea îmbolnăvirilor  cu virusul  SARS-
CoV-2 - elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii
4.6.   Organizarea   spaţiilor   de   acces   în   universitate   pentru   asigurarea   distanţării   fizice   sunt
reglementate la pc. 9. din: Norme de desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-
2022,  în  condiţii  de  siguranţă  epidemiologică pentru  prevenirea îmbolnăvirilor  cu  virusul  SARS-
CoV-2 - elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii
4.7.  Modalitatea de  organizare a sălilor în  care se desfăşoară activităţi  didactice  este  descrisă în
detaliu la pc.10. din: Norme de desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022,
în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 -
elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii
4.8.  Programul  orar  de  desfăşurare  a  activităţilor  didactice  şi  acţiunile  de  prevenţie  în  timpul

pauzelor sunt detaliate la pc.  11  şi  12.  din:  Norme  de desfăşurare a activităţilor didactice în anul
universitar 2021-2022, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2 - elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii
4.9.  (1)  Activităţile  de  cercetare  ştiinţifică  a  studenţilor  doctoranzi  se  vor  realiza  în  condiţii  de
siguranţă   epidemiologică,   aceştia  beneficiind   de   un   program   de   lucru   flexibil,   în   raport  cu
activitatea didactică a studenţilor la cursurile de master şi licenţă.

(2) Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice/ştiinţifice de către mai mulţi studenţi
doctoranzi şi vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

(3) Vor fi organizate activităţi individuale pentru a se evita schimbul de materiale;
(4)   Materialele  didactice/  echipamentele/  consumabilele  vor  fi  curăţate  şi  dezinfectate  după
utilizare;

(5)  Atunci  când  diferiţi  studenţi  doctoranzi  se  succed  în  laboratoare,  va  fi  realizată  curăţenia  şi
dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care aceştia intră în contact;

(6) Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
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5. MĂSURI DE PROTECŢIE LA NIVEL INDIVIDUAL

5.1. (1) Mesaje importante:
•     Spălaţi-vădespemâini!
•     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!
•     Nuvăstrângeţiînbraţe!
•     Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
•     Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul universităţii!

(2)   Spălarea/Dezinfectarea   mâinilor:   Toţi   studenţii   doctoranzi,   cadrele   didactice   şi   celelalte
categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

•    imediat  după  intrarea  în  universitate  şi  înainte  de  a  intra  în  sala  în  care  se  desfăşoară
activităţi      didactice      pentru      realizarea      cărora     se     impune      prezenţa     fizică     a
studenţilor/cursanţilor în universitate;

•    înainteşidupămasă;
•    înainte şi după utilizarea toaletei;
•    dupătusesaustrănut;
•     ori de câteori este necesar.

(3) Purtarea măştii de protecţie
•     Este  obligatorie  purtarea  de  către  toţi  studenţii  doctoranzi  şi  de  către  întreg  personalul

universităţii  a măştii  de  protecţie în  sălile în care  se  desfăşoară activităţi  didactice  sau de
cercetare                        ştiinţifică,                        în                        spaţiile                        secretariatului
departamentului/decanatului/rectoratului/altor   compartimente   funcţionale   din   cadrul
universităţii,  în  timpul  deplasării  în  universitate  şi  în  timpul  pauzelor  dintre  activităţile
didactice (atunci când se află în interior);

•    Atunci când nu este asigurată distanţa de minimum 1 metru între persoane este obligatorie

purtarea   de   către   toţi   studenţii   doctoranzi/tehnicienii/cadrele   didactice   a   măştii   de
protecţie în timpul pauzelor în aer liber, precum şi în spaţiile aglomerate;

•     Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!

5.2.  Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi doctoranzi
privind  măsurile  de  prevenire  a  infectării  cu  SARS-CoV-2,  precum  şi  instruirile  periodice  ale
studenţilor doctoranzi se vor face conform indicaţiilor prevăzute la punctele 16, 17 şi 18 în: Norme
de  desfăşurare  a  activităţilor  activităţilor  didactice  în  anul  universitar  2021-2022,  în  condiţii  de
siguranţă  epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul  SARS-CoV-2  -  elaborate  de
Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii

6.  MĂSURI  PENTRU  STUDENŢI,  CADRE  DIDACTICE  şl  ALTE  CATEGORII  DE  PERSONAL
DIN  INSTITUŢIILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  SUPERIOR,  AFLAŢI  ÎN  GRUPELE  DE  VÂRSTĂ  CU  RISC
şl/SAU AVÂND AFECŢIUNI CRONICE şl/SAU DIZABILITĂŢI

6.1 (1) Personalul de cercetare, conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi, care fac parte din

grupele  de  vârstă  cu  risc  şi/  sau  având  afecţiuni  cronice  şi/  sau  dizabilităţi,  vor  putea  efectua
activităţile  didactice  exlusiv  online,  urmând  ca  facultăţile  să  identifice  soluţii  pentru  asigurarea

procesului educaţional online pentru aceste categorii de persoane. Activităţile de cercetare incluse
în planul de pregătire pot fi amânate, prin solicitarea întreruperii activităţii doctorale, în condiţiile

prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat.



(2) Măsurile pentru protecţia persoanelor aflate în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni
cronice şi/sau dizabilităţi sunt descrise la pc. 19 din: Norme de desfăşurare a activităţilor didactice
în   anul   universitar   2021-2022,   în   condiţii   de   siguranţă   epidemiologică   pentru   prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 -elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii

7. PROTOCOL DE TRIA|

7.1 Protocolul de triaj  epidemiologic este identic cu cel aplicat studenţilor la cursurile de licenţă şi
master,  fiind  descris  la  pc.  20  în:  Instrucţiuni  pentru  desfăşurarea  activităţilor  didactice  în  anul
universitar 2021-2022, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2 -elaborate de Prorectoratul Didactic şi Asigurarea calităţii

8. CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE  DE  DOCTORAT

8.1 (1) La începutul anului universitar studenţii doctoranzi vor semna fizic contractul de studii;

(2) Contractele de studii vor cuprinde un articol dedicat obligativităţii respectării de către studenţii
doctoranzi a prevederilor respectivelor instrucţiuni.

9. RESPONSABILITĂŢI
9.1    Responsabilul de proces -CSUD

-      elaborează/ revizuieşte/ retrage prezentele instrucţiuni
-      gestionează activităţile prevăzute

9.2    Rectorul TUIASI
-        impune aplicarea instrucţiunilor
-        asigură resurse pentru aplicarea instrucţiunilor

9.3  Consiliul de Administraţie
-      avizează instrucţiunile

9.4    şcoala Doctorală
-      aplică instrucţiunile

9.5 Cadrele didactice
-        aplică şi respectă prezentele instrucţiuni

DIRECTOR CSUD,.

Prof.univ.dr.ing. ALINA ADRIANA MINEA
\

/L,


