
ANEXA 3 
Regulile de acces în incinta imobilului în care se află Spațiile Închiriate 

 
Etapa 1 – Accesul studenţilor în incinta UCDC se va face prin intrările D1 şi D2 respectand 

distanţa de minimum 1,5 m faţă de persoana aflată în faţa, la intrarea în incintă; 

Etapa 2- La intrare, studentul se va dezinfecta cu substanţa activă de dezinfectare, folosind 

dozatorul aflat la intrare şi va permite măsurarea temperaturii sale corporale prin 

termoscanerul instalat la intrare. Dacă temperatura corporală a studentului depăşeşte 37,3 

grade, termoscanerul va bloca accesul studentului prin blocarea turnichetului, iar studentul va fi 

îndrumat către medicul său de familie; 

Etapa 3 –Studentul va folosi cardul magnetic de acces în incinta UCDC, card magnetic ce va fi 

aplicat pe senzorul instalat pe turnichetul aflat la intrare; 

Etapa 4 – Studentul va trece prin tunelul de dezinfectare şi va avea obligaţia de a staţiona în 

incinta tunelului până la activarea substanţei dezinfectante, substanţă ce va fi aplicată la nivelul 

corpului, prin pulverizare; 

Etapa 5- Studentul va urma circuitul de intrare special marcat şi se va deplasa la secretariatul 

facultăţii, sala de curs/seminar, laborator,  librărie, biblioteca; 

Etapa 6 – În interiorul incintei UCDC studentul are acces la sălile de curs şi de seminar refăcute 

şi modernizate,  dotate cu echipamente IT necesare asigurării învăţământului on-line. 

Distribuţia băncilor şi scaunelor, asigură distanţarea faţă de persoana alăturată. Studenţii au 

acces la grupurile sanitare refăcute şi modernizate, dotate cu materiale de igienă sanitară şi 

materiale dezinfectante; 

Etapa 7- La încheierea activităţii în incinta UCDC, studentul va urma circuitul separat destinat 

căilor de ieşireşi va părăsi universitatea pe uşa destinată ieşirii. 

Menţiuni 

Cardul de acces în incinta UCDC nu ţine loc de carnet ce atestă calitatea de student şi nu este 

transmisibil.   

In cazul pierderii cardului de acces, studentul este obligat să anunţe secretariatul facultăţii în 

timp util, maximum 5 zile. Pierderea cardului va fi consemnată  în registrul special de evidenţă a 

cardurilor, iar studentul va suporta contravaloarea noului card de accces in UCDC.  

 


