HOTARAREA Consiliului de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava
Nr. 22 din data de 11 martie 2020
cu privire la extinderea masurilor implementate in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava pentru
prevenirea raspandirii COVID19
In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.24/2020 privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei si Cercetarii, Anexa 6, punctul 39, prin care se institutionalizeaza Universitatea „Stefan cel
Mare” din Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere discutarea si aprobarea in cadrul Consiliului de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare”
din Suceava din data de 11 martie 2020 a propunerilor de extindere a masurilor prevazute de HCA nr.
16/10.03.2020 referitoare la prevenirea raspandirii COVID19;
Avand in vedere recomandarile autoritatilor centrale si prevederile stipulate în Hotararea nr. 7 din
11.03.2020 a Comitetului National pentru situatii speciale de urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare
de combatere a noului Coronavirus;
In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Cartei Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, se hotaraste:
Art. 1. Se aproba următoarele actiuni de preventie si monitorizare a raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID19)
la nivelul comunitatii academice a Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava:
‐
suspendarea, incepand cu data de 12.03.2020 si pana la data de 1.04.2020 inclusiv, a tuturor
activitatilor didactice care implica intalnirea fata in fata intre cadre didactice si studenti;
‐
in perioada de suspendare, se solicita titularilor de curs, seminar si proiect sa transmita studentilor,
prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar si proiect si sa sustina un dialog cu studentii, tot
prin mijloace electronice;
‐
in cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care sustinerea activitatii didactice nu poate
fi efectuata prin mijloace electronice, odata cu reluarea activitatilor didactice, acestea se vor reprograma
în orar;
‐
activitatile didactice sustinute in regim de plata cu ora (PO) se vor efectua in acelasi mod ca si
activitatile aferente normelor de baza;
‐
pentru anii terminali, se recomanda ca in aceasta perioada sa se lucreze si la proiectele/lucrarile de
diploma/licenta/disertatie;
‐
toate activitatile de laborator, la disciplinele la care sunt prevazute aceste activitati didactice, vor fi
reprogramate după reluarea activitatilor didactice. Daca perioada de suspendare se va prelungi, se va
lua in calcul prelungirea semestrului II si decalarea sustinerii examenelor de finalizare a studiilor.
Art.2. Masuri referitoare la studentii cazati in caminele universitatii:
‐
caminele studentesti se vor inchide incepand cu data de 16.03.2020 pana la finalul perioadei de
suspendare, cu exceptia unui camin, in care vor putea fi cazati, cu aprobarea rectorului sau prorectorului
de resort, doar studentii care au o situatie speciala;
‐
deoarece inaintea reluarii activitatilor in campus se va efectua o ampla dezinfectie si avand in
vedere că pe durata suspendarii activitatilor in campus este posibil sa fim obligati sa punem la dispozitia
autoritatilor camerele de camin in vederea cazarii persoanelor aflate in carantina, studentii au obligatia
sa‐si ia lucrurile personale din camere;
Art.3. Activitatea de cercetare, activitatea in proiecte si activitatile administrative indispensabile vor continua, cu
respectarea stricta a masurilor de igiena si a regulilor recomandate de Ministerul Sanatatii. Personalul didactic‐
auxiliar si administrativ care este dispensabil va putea intra in concediu de odihna.
Art.4. Directia General Administrativa, Facultatile si membrii comunitatii academice vor duce la indeplinire
dispozitiile prezentei hotarari.
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