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CIRCULARĂ
privind luarea unor măsuri aferente epidemiei COVID-19
în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
În atenția compartimentelor Universității cărora le sunt aplicabile prevederile art. 1
pct. 8 și 15, art. 6 pct. 3 și art. 9 pct. 15 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 1090/2021
Restricțiile impuse la nivel național în contextul epidemiei COVID-19 au fost
implementate cu strictețe în Universitatea noastră. Pe toată durata stării de alertă, cu
precădere în ultima perioadă caracterizată de rata mare de infectare, au fost luate măsuri
menite să asigure protecția comunității universitare și a terților cu care aceasta
interacționează.
Luând în considerare măsurile prevăzute la nivel național pentru derularea
activităților culturale în aer liber, pentru activitatea de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice destinată publicului și pentru
administrarea piscinelor interioare:
1. Începând cu data 19.10.2021, conducătorii compartimentelor cărora le sunt aplicabile
prevederile art. 1 pct. 8 și 15, art. 6 pct. 3 și art. 9 pct. 15 din Anexa nr. 3 a H.G. nr.
1090/2021, respectiv Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Serviciul Restaurante și
Cafeterii, Casa Universitarilor și Baza Natație, vor lua măsurile necesare și suficiente
de întărire a disciplinei în implementarea obligațiilor ce revin instituției publice de
învățământ superior în conformitate cu art. 14 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 a H.G. nr.
1090/2021.
2. Toți conducătorii compartimentelor precizate la articolul 1 vor dispune și măsurile
necesare și suficiente astfel încât lucrătorii nominalizați pentru efectuarea verificărilor
impuse de art. 14 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 1090/2021 să păstreze, în
raport cu persoanele verificate, o conduită profesională adecvată caracterizată în
principal de echitate, decență în dialog și evitarea exprimării de opinii personale.
3. În funcție de normele emise de autorități la nivel național sau local, conducătorii
compartimentelor precizate la articolul 1 sunt abilitați să dispună măsuri de
implementare instituțională a acestor norme.
Cluj-Napoca, 19 octombrie 2021
Conducerea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

