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Nr.766/CT/6 martie 2020
Cluj-Napoca

Către
Toate facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai
Ref.: deplasări străinătate;

Stimată Doamnă Decan/Stimate Domnule Decan,
Având în vedere evoluția COVID19, precum și deciziile instituțiilor din Italia pentru
limitarea impactului asupra populației vă rugăm să diseminați următoarele informații
referitoare la deplasările în Italia și în alte zone afectate, indiferent de scopul și durata
acestora:
1. Timp de trei săptămâni, cu aplicare imediată, nu se mai aprobă efectuarea de deplasări în
interes profesional, în baza Dispoziției Rectorului în Italia;
Note:
a). în funcție de evoluția situației este posibil ca această măsură să fie extinsă din
punct de vedere al timpului;
b). în cazul în care vor exista alte state europene sau non-europene care vor limita
accesul la instițuțiile de cultură, respectiv universitare este posibilă limitarea
deplasărilor oficiale;
2. Cererile pentru deplasări în Italia, care au primit aviz favorabil în platforma CMS, dar
pentru care nu a fost emisă încă Dispoziția Rectorului, vor fi supuse reanalizării. Aprobarea
întocmirii documentelor de deplasare este condiționată de prezentarea unui document oficial
de la instituția care a lansat invitația inițială, din care să rezulte că vizita este în continuare
posibilă.
3. Conform comunicării Rectoratului nr. 3610, din data de 26 februarie 2020, toți cei care
revin din străinătate din zone afectate de acest virus este necesar să se prezinte mai întâi la
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj sau în județele de reședință pentru a-și verifica
starea de sănătate. Ulterior, vor avea posibilitatea de a efectua formalitățile de decont.
4. Ministerul Sănătății, prin intermediului Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj, a
transmis Universității noastre următoarele informații privind cazurile de infecții cu
coronavirus COVID19:
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a). „Persoanele care vin din zonele afectate mai-sus menționate [China, Coreea de Sud,
Japonia, Iran, Italia] vor complete chestionarul anexat,cu completarea, la rubrica țara de
origine, cu mentionarea și a localității de unde vin. Aceste chestionare se completează la
sediul universității/ email-ul universității, după care conducerea acesteia le va transmite
scanate la Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, pe adresa de email:
director@dspcluj.ro. După primirea chestionarelor, DSP va informa Ministerul Sănătății
asupra măsurilor dispuse”.
b). „Persoanele care vin din China continentală sau din cele 10 comune din Nordul Italiei
intră în carantină timp de 14 zile, în spații destinate în acest scop”
c). „Personele ca revin din alte localități din regiunile Lombardia, Veneto și Emilia Romagna
intra în autoizolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după revenirea în Romania.”

Pe măsură ce vom primi informații suplimentare, vă vom ține la current, astfel încât să nu
existe întârzieri sau situații neplăcute în privința deconturilor pentru anumite linii de
finanțare.
În cazul în care vor existe cerințe speciale, vă rugăm să ne comunicați, asigurându-vă că ne
vom da tot concursul în vederea identificării soluțiilor optime.

Cu deosebită considerație,
Prof. dr. Sergiu Mișcoiu, Director CCI

