Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ADDENDUM
LA
PLANUL DE MĂSURI
pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul
universitar 2021-2022, aprobat prin HCA nr. 31/08.09.2021 și hotărârea Senatului ULBS nr.
3373/09.09.2021
Având în vedere măsurile reglementate prin:
- H.G. nr. 34/6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit căreia
starea de alertă instituită pe teritoriul României se prelungește cu încă 30 de zile,
- Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul ME/MS nr. 3030/82/14 ianuarie 2022 privind modificarea Ordinului ME/MS
nr.5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 123 alin. (2) din LEN care reglementează autonomia universitară,
Propunem următoarele amendamente la planul de măsuri pentru organizarea activității în cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2, aprobat prin HCA nr. 31/08.09.2021 și hotărârea Senatului
ULBS nr. 3373/09.09.2021, modificat prin HCA nr.48/15.12.2021 și hotărârea Senatului ULBS nr.
4874/16.12.2021 prin care s-a aprobat Addendum-ul la Planul de măsuri aplicabil începând cu data
de 17.01.2022, astfel:
La Capitolul I „Scenariul organizării și desfășurării activităților didactice”, astfel cum a fost
modificat prin Addendum-ul la Planul de măsuri aplicabil începând cu data de 17.01.2022,
intervin următoarele modificări:
1. Litera b) se elimină.
2. Litera c) se modifică și va avea următorul conținut:
„c. În cazul în care într-o grupă de studiu din cadrul unei locații sunt înregistrate, în
decursul a 7 zile consecutive, trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2,
cu dovada deciziei de izolare emisă de DSP Sibiu, activitățile didactice cu prezența fizică se
suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al
treilea caz, prin hotărâre a senatului, în urma avizului DSP Sibiu, iar activitățile didactice de
predare se vor desfășura în sistem online pentru grupa respectivă. În situația în care într-o
sală își desfășoară activitățile didactice două sau mai multe grupe de studiu, se vor suspenda
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activitățile didactice care presupun prezența fizică doar pentru grupa de studiu în care au fost
confirmate cazurile de infectare, iar celelalte grupe de studiu își vor continua activitatea
didactică cu prezența fizică, după o igienizare și dezinfectare prealabilă a sălii.”
3. Litera d) se modifică integral și va avea următorul conținut:
„d. Studenții cu care cazul/cazurile confirmat(e) cu virusul SARS-CoV2 din rândul
acestora au interacţionat în mod frecvent, identificaţi potrivit alineatului următor, vor fi
carantinaţi potrivit reglementărilor în vigoare.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va întocmi lista studenților cu care cazul/cazurile
confirmat(e) din rândul acestora au interacţionat în mod frecvent, listă pe care o va
comunica DSP Sibiu. Ulterior, DSP Sibiu şi conducerea instituției vor decide împreună
măsurile care se impun.”
4. Litera j) se modifică și va avea următorul conținut:
„j. Formațiile de studiu pentru laboratoare se vor dimensiona astfel încât să se
asigure distanța fizică socială de minim 1 m între locuri sau, dacă nu este posibil, se va
asigura distanțarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului
universitar. Conducerile facultăților vor stabili, pentru fiecare sală în parte, capacitatea
maximă admisă, iar locurile disponibile care pot fi ocupate de studenți vor fi semnalate
corespunzător.”
La Capitolul IV. Măsuri de protecţie la nivel individual, litera c) Purtarea măștii de protecție,
punctul 1 se modifică și va avea următorul conținut :
• Este obligatorie purtarea în permanență, de către toţi studenţii şi de către întreg personalul
instituţiei de învăţământ superior, a măştii de protecţie în sălile în care se desfăşoară
activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în
instituţie, în spaţiile secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/ altor
compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, pe holurile clădirilor, în timpul pauzelor
dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior). Se recomandă ferm se purtarea
măştii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii, fiind interzise
orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile.
Capitolul VIII. „Cămine și cantine studențești”, litera h) se completează cu următorul
alineat :
„- Pentru eventualele cazări efectuate până la finele anului universitar, beneficiază de
prioritate la cazare studenţii care sunt vaccinaţi cu schemă completă de vaccinare şi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi cei care au fost confirmaţi
pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai
mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza
certificatului digital UE pentru COVID.”
Capitolul XI. Alte măsuri specifice, litera b) se modifică și va avea următorul conținut:
„b) În situația apariției de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 în rândul
cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, acestea se izolează la domiciliu,
contactează medicul de familie şi anunţă de îndată conducătorul ierarhic superior care va informa
Prorectorul cu programe de studii. Conducerea instituției de învățământ superior va informa DSP
Sibiu despre eveniment, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora, va analiza situația și va
decide, cu consultarea DSP Sibiu, măsura care se impune pentru continuarea activităților didactice
cu prezența fizică.
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Capitolul XI. „Alte măsuri specifice”, litera j) se modifică și va avea următorul conținut :
j) Prezentele măsuri se completează cu cele prevăzute în Ordinului ME/MS
nr.5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordinul
ME/MS nr. 3030/82/14 ianuarie 2022.

RECTOR,
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