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Nr. 4 708 /11.03.2020 

 

Către  

  

 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ 

 

  

Stimate Domnule Director, 

 

 Ca urmare a adresei primită și înregistrată la Universitatea Babeș-Bolyai cu  

nr. 4 702/11.03.2020, vă comunicăm următoarele măsuri luate la nivelul universității 

noastre: 

1. S-a luat decizia de suspendare a activităților didactice față în față pe perioada 11-

22.03.2020, precum și a altor evenimente (vă anexăm Hotărârea Consiliului de 

Administrație); 

2. S-au afișat la vedere, în fiecare clădire, toate informările primite de la Direcția de 

Sănătate Publică Cluj referitoare la măsurile de prevenție, astfel încât toți studenții 

să fie informați; 

3. S-au afișat la vedere, la intrarea în fiecare cămin, cele 10 sfaturi principale prezentate 

de Ministerul Sănătății din România, publicate pe site-ul instituției, care trebuie 

urmate pentru a preveni infecțiile; 

4. S-au suplimentat cantitățile de săpun, mănuși și dezinfectant în clădirile 

universității, pentru menținerea spațiilor cât mai igienice; 

5. Se acordă o atenție sporită igienizării spațiilor din universitate prin dezinfectarea 

permanentă a clanțelor, întrerupătoarelor, balustradelor, butoanelor de la lift, ușilor 

de la intrare etc.; 

6. Curățarea și dezinfectarea spațiilor comune din universitate se face de mai multe 

ori în fiecare zi, mai des decât în mod obișnuit; 

7. Studenții care au călătorit în zone cu risc de contaminare au fost trimiși la Spitalul 

de Boli Infecțioase pentru evaluarea stării de sănătate; 

8. Studenții care au călătorit în zone cu risc de contaminare și nu au fost internați au 

fost izolați singuri în camera de cămin și li s-a asigurat hrana și produse de igienă 

pe toată perioada izolării; 

9. Se ține permanent legătura cu cabinetele medicale care deservesc serviciile medicale 

pentru studenți, cabinete care își desfășoară activitatea în cadrul Căminului Sport 

XXI; 
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10. Pentru evitarea prezentării unui număr mare de studenți la Serviciul Social, am 

solicitat facultăților să comunice studenților beneficiari de bursă adresa de e-mail la 

care studenții pot să trimită extrasul de cont pentru virarea burselor în semestrul al 

II-lea; 

11. Începând cu data de 11.03.2020, accesul în fiecare cămin al universității este permis 

doar studenților și angajaților, fiind strict interzis accesul persoanelor care nu sunt 

cazate în căminul respectiv; 

12. S-a constituit un grup de coordonare și monitorizare a situației existente în cadrul 

universității care va propune măsuri de prevenire a răspândirii epidemiei COVID-

19; 

13. Li s-a oferit studenților posibilitatea de a opta pentru depunerea online a dosarelor 

pentru acordarea burselor studențești; 

14. S-au suspendat mobilitățile Erasmus+ ale cadrelor didactice și studenților până la 

data de 31 martie. 

 

Cu deosebită considerație, 

  

 Rector, 

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP 


