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PROCEDURA SPECIALĂ PRIVIND SUSȚINEREA 

EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER ÎN TIMPUL 

STĂRII DE ALERTĂ  
Aprobată de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 6 din 03.06.2020 

 
 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

1.1. Misiune 

 

Prezenta procedură specială stabilește modalitatea de organizare și desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2020, 

conform: 

1. Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de 

prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de 

virusul SARS-CoV-2; 

2. HOTĂRÂRE nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în  MONITORUL 

OFICIAL nr. 515 din 16 iunie 2020; 

3. LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT PARLAMENTUL 

ROMÂNIEI, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020; 

4. Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice 

și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării. Emitent MEC și MS, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 

mai 2020 

1.2. Scop 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie  modalitățile de organizare și desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (sesiunea iulie 2020) 

pentru perioada stării de alertă instituită pe teritoriul României precum și a eventualelor 

consecințe care decurg din acestea, reglementate prin diferite acte normative. 
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1.3. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură se aplică activităților de finalizare a studiilor universitare de licență 

și masterat pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență și master, învățământ 

cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă din Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-

Napoca și/sau instituțiilor de învățământ care au încheiat protocol de colaborare cu 

Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, pentru susținerea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare.  

 

1.4. Legislație secundară 

− Ordinului  Ministerului Educației Naționale și Cercetării, Nr. 4020/2020 din 

7 aprilie 2020, privind derogarea de la prevederile legale în domeniul 

învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, 

publicat în Monitorul Oficial  Nr. 299 din 9 aprilie 2020;  

− Ordinul comun al Ministerul Educației și Cercetării (MEC) 

și Ministerul Sănătății care stabilește măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2, pentru unitățile/instituțiile de învățământ, 

instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.  

 

1.5. Reglementări interne specifice UBV 

− Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclurile I și II 

de licență și masterat; 

− Regulamentul organizării şi desfăşurării examenului de licenţă aferent anului 

universitar 2019-2020; 

− Regulamentul organizării şi desfăşurării examenului de disertaţie aferent 

anului universitar 2019-2020; 

− Regulament  privind modul de implementare la nivelul Universității ”Bogdan  

Vodă” din Cluj-Napoca a măsurilor de protecție împotriva infectării cu  

COVID19 şi accesul în spațiile de învățământ/administrative. 

 

 

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE FINALIZARE A 

STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT, 

AFERENTE SESIUNII DE VARĂ A ANULUI UNIVERSITAR 

2019-2020, PENTRU PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ  

 

Art.1. În conformitate cu precizările Ordinului  Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării, Nr. 4020/2020 din 7 aprilie 2020, privind derogarea de la prevederile legale în 

domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, publicat 

în Monitorul Oficial  Nr. 299 din 9 aprilie 2020, Ordonanța nr. 70 a Guvernului României 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii 277/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale 

nr.1/2011, precum și a altor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr.394 din data de 
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14 mai 2020 și Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere 

a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Emitent 

MEC și MS, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 mai 2020. 

 

Art.2. Având în vedere infrastructura Universității ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, 

pentru  perioada stării de alertă, examenele de finalizare a studiilor de licență și master se vor 

desfășura în baza prezentei proceduri, aprobate de către Senatul universitar.  

 

Art.3. Programul desfășurării examenelor de  finalizare a studiilor universitare de 

licență și master va fi afișat pe zile și pe ore, înainte cu 7 (șapte zile) calendaristice, în așa fel 

încât toți studenții care se înscriu pentru susținerea acestor examene să fie informați din timp. 

Afișarea acestui program se va face la avizierele universității, pe pagina oficială de Facebook, 

pe site-ul oficial: www.ubv.ro. 

 

Art.4. Prezenta procedură specială stabilește măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. In 

acest sens UBV se obligă să ia următoarele măsuri de organizare a activităților aferente 

desfășurării examenelor de finalizare a studiilor universitare: 

a. accesul în sălile de examen  va fi organizat astfel încât să fie asigurată o 

suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m 

între oricare două persoane apropiate; 

b. nu va fi permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la 

intrarea în incintă, depășește 37,3°C; 

c. la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic și a studenților va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să 

depășească 37,3ºC) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală 

pe întreaga durată a desfășurării activităților; 

d. în situația în care un student sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau 

nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este 

precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda 

să se adreseze medicului de familie; 

e. se va asigura dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice 

pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul 

actual; 

f. se vor asigura materiale de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru 

elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și 
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respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii 

infectării cu SARS-CoV-2; 

 

Art.5. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea instituției de învățământ 

superior ia deciziile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin cu 

respectarea principiului autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, 

asigurându-se că: 

a) la intrarea în instituție a studenților și cadrelor didactice: 

− asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare, și 

antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați și 

examinatori; 

− prestabilirea circuitului către/și din sala de examen; 

− candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială; 

− intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanță 

de 2 m; spațierile necesare se pot marca cu banda colorata în fața ușii; 

− pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va 

asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa 

se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; 

personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul 

destinat; 

b) asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen: 

− asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate 

(pupitre, scaune), clanței ușii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin 

ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau 

alcool, înainte și după fiecare serie de candidați; 

− aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; 

− la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu 

substanță dezinfectantă pentru mâini; 

− stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați de 

2 m pe rânduri și între rânduri; 

− pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile 

generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu 

mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 

folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur); 
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c) asigurarea condițiilor igienice a grupurilor sanitare: 

− asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la 

intrarea în toaleta instituției; 

− asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; 

− asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare; 

− asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini; 

− asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, 

clanțe, pardoseală). 

 

III. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 6. Orice modificare a prezentei proceduri se aprobă de către Senatul UBV și intră 

în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobată. 

Art. 7. Prezenta procedură se completează cu Regulamentele de organizare şi 

desfăşurare a examenului de licenţă / master, aferente anului universitar 2019-2020, care sunt 

în vigoare. 

Art. 8. Pe durata stării de alertă, orice alte prevederi sau dispoziții contrare prezentei 

proceduri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 9. Conform autonomiei universitare, dispozițiile mai sus menționate pot fi 

modificate dinamic în funcție de evoluția situației pandemice şi de diversele probleme 

punctuale care ar putea sa apară. Aceste hotărâri vor fi încadrate, în baza comunicatelor 

oficiale, în regulamentele şi metodologiile actuale şi vor fi prezentate în perioada imediat 

următoare. 

Art. 10. Prezenta procedură a fost aprobată în Ședința Senatului Universității 

”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca în data de 6 din 03.06.2020 și se aplică pe perioada stării 

de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de 

resort. 

 

RECTOR 

Prof.univ.Dr. Mohammad JARADAT 

 

 
 


