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 RECTORAT 

 

 

CIRCULARĂ 

privind luarea unor noi măsuri aferente epidemiei COVID-19 

în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

 

 În atenția comunității UBB 

 

Restricțiile impuse la nivel național în contextul epidemiei COVID-19 au fost implementate 

cu strictețe în Universitatea noastră. Pe toată durata stării de urgență, activitățile desfășurate de 

salariați au fost efectuate, prin rotație, atât prin muncă la serviciu cât și prin muncă la domiciliu. 

Luând în considerare măsurile preconizate de relaxare a restricțiilor, precum și necesitatea 

corelării măsurilor de protecție a salariaților cu importanța funcționării unor compartimente la 

capacitatea maximă, vă comunicăm următoarele: 

1. Începând cu data de 15 mai 2020, Circularele Conducerii Universității emise la 23 martie 

2020, respectiv 29 aprilie 2020, referitoare la organizarea programului de muncă în 

condițiile respectării siguranței angajaților și studenților UBB, precum și dispozițiile de 

serviciu date de conducătorii de compartimente în aplicarea Circularelor își încetează 

aplicabilitatea. 

2. Începând cu 15 mai 2020, fiecare conducător de compartiment administrativ va reanaliza 

organizarea programului de muncă al personalului din subordine și va dispune, printr-o 

nouă dispoziție de serviciu, modalitățile și condițiile prin care se va desfășura activitatea 

salariaților în perioada 15 mai – 29 mai 2020. Pentru compartimentele în care se decide 

desfășurarea activității exclusiv prin prezența salariaților la serviciu, emiterea dispozițiilor 

nu este obligatorie. 

3. Toți conducătorii de compartimente vor dispune măsurile necesare și suficiente în vederea 

reducerii riscurilor de transmitere a coronavirusului, incluzând cel puțin distanțarea 

rezonabilă a salariaților în spațiile închise, modalități de igienizare și accesul gradual al 

terților. 

4. Materialele specifice limitării contaminării – măști, mănuși, gel de mâini, dezinfectant de 

suprafețe – se achiziționează centralizat și se distribuie la intervale de 30 de zile, pe bază de 

cerere motivată în care va fi indicat algoritmul de calcul al fiecărei necesități. 

5. În funcție de normele emise de autorități la nivel naționale sau local, prezenta Circulară 

poate suferi modificări ce vor fi comunicate ulterior publicării normelor precizate. 

 

 

Conducerea Universității Babeș-Bolyai 

 

Cluj-Napoca, 14 mai 2020 


