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Nr. 6480/18.06.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea HCA nr. 5751/7.06.2021 

 

Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19,  

La propunerea reprezentanților studenților și pentru a veni în sprijinul 

acestora, evitând închiderea căminelor pe parcursul verii, 

Luând în considerare măsurile de prevenire a pandemiei la nivel național 

și dorința de a evita dezvoltarea de focare COVID-19 în campusurile UBB, 

Ținând cont de HCA nr. 5751/7.06.2021 privind cazarea studenților în 

cămine, 

Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, în urma votului 

electronic exprimat în data de 18 iunie 2021, 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCA nr. 5751/7.06.2021, după cum urmează: 

„ Se aprobă cazarea în căminele studențești pe perioada 12 iulie-15 septembrie 2021 

doar în limita disponibilităților, în condițiile maximizării siguranței sănătății și doar 

pentru următoarele categorii de persoane: 

a) persoane care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

b) persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 

de ore; 

c) persoane care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu 

mai vechi de 24 de ore; 

d) persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu SARS-CoV-2. 

Testele prevăzute la lit. b) se fac o dată la 3 zile, iar cele de la lit. c) zilnic. 
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Personalul suport din cămine trebuie să fie la rândul său în una din situațiile 

precizate la lit. a)-d) ale prezentului articol. 

Studenții care urmează să desfășoare activități academice și de cercetare obligatorii 

ce impun prezența în Cluj-Napoca, dar nu doresc să se cazeze în condițiile 

specificate în prezentul articol vor avea posibilitatea să desfășoare aceste activități 

online.” 

Art. 2: Se aprobă completarea art. 3 din HCA nr. 5751/7.06.2021, după cum urmează:  

„Măsurile suplimentare astfel impuse trebuie să asigure protecția sporită pentru a 

crește siguranța cazării și se datorează vulnerabilității acestei categorii de persoane.” 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Daniel DAVID 

 


