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senat.ubbcluj.ro 

privind condiţiile de suspendare a activităţilor didactice care presupun 

prezenţa fizică a studenţilor 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie al Universitătii 
' ' 

Babeş-Bolyai nr. 11 214/20.09.2021 privind condiţiile de suspendare a activităţilor 

didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor, 

Văzând dispoziţiile art. 7 din OUG nr.141/2020 modificat prin art. I pct.1 din OUG 

99/2021 şi ale art. 3 alin.3 din Ordinul comun nr.5196/2021 şi 1756/2021 al Ministrului 

Educaţiei şi Ministrului Sănătăţii, 

Văzând dispoziţiile art. 6 alin. 6 din Ordinul comun nr.5196/2021 şi 1756/2021 al 

Ministrului Educaţiei şi Ministrului Sănătăţii aplicabile în sistemul de învăţământ 

preuniversitar, 

Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei pentru curriculum şi Comisiei 

pentru asigurarea calităţii şi dezvoltare universitară, 

În temeiul art. 39lit. f) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă extraordinară online la data de 23 septembrie 2021, 

hotărăste: 
' 

Art. 1. La apariţia unui caz într-o grupă de studiu din cadrul unei locaţii se 

suspendă activităţile didactice on site pentru 14 zile, devenind activităţi didactice online 

pentru grupa respectivă. În situaţia în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 

două sau mai multe grupe de studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun 

prezenţa fizică doar pentru grupa de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se 

va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii din alte grupe să îşi 

desfăşoare normal activităţile. 



Art. 2. Cursurile pentru grupa suspendată se pot relua cu prezenţă fizică începând 

cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru studenţii care se testează la un 

furnizor autorizat de servicii de sănătate şi rezultatul este negativ. 

Art. 3. Până la efectuarea testului, studenţii continuă activitatea didactică în regim 

online. Studenţii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 

zile de la suspendarea acestora. 

Art. 4. Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul studenţilor asimptomatici 

vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi studenţii asimptomatici care au fost 

confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar 

pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, facultăţile, cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie, pot decide continuarea activităţilor didactice cu 

prezenţă fizică. 


