
  

  
 
 
 
 
 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022 
 
 
Festivitatea de deschidere a anului universitar se va desfășura vineri, 1 octombrie 2021 și va 
cuprinde două părți: 
 
I. Deschidere oficială, la nivelul Universității, în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, de la ora 
10.00, la nivelul Universității, urmată de întâlnirile conducerilor facultăților cu studenții anului I. 
 
La Facultatea de Silvicultură întâlnirea cu studenții anului I va avea loc vineri, 1.10.2021, la ora 12°°: 

• în sala E132 – pentru specializarea SILVICULTURĂ 

• în sala E230 – pentru specializarea ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
 

II. Deschidere festivă, în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, de la ora 19.  
Accesul la deschiderea festiva se va permite studenților USV care prezintă un act de 
identitate și unul din următoarele documente: 
a) Test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 
3 zile calendaristice înainte; 
b) Dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2  (cel puțin cu prima doză de 
vaccin); 
c) Adeverință de la medicul de familie, eliberată de cel mult 6 luni, din care să rezulte 
că studentul s-a vindecat de virusul  SARS-COV-2. 

 
În ziua de 1 octombrie nu se vor desfășura activități didactice de predare. Activitățile didactice se 
vor desfășura începând de luni, 4 octombrie 2021, conform orarului. 
 
Activitățile didactice vor demara în anul universitar 2021/2022 on-site, conform art. 1 din Hotărârea 
Senatului USV nr. 29 din data de 22 aprilie 2021. Dacă vor apărea focare de infectare cu SARS COV 
2, de la caz la caz, la sfârșitul fiecărei săptămâni, Consiliul de Administrație stabilește condițiile de 
desfășurare a cursurilor pentru săptămâna următoare. 
 
Cazarea în cămine va avea loc conform art. 2 din Hotărârea Senatului USV nr. 29 din data de 22 
aprilie 2021, în baza unuia din actele de mai jos: 

a) Test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul SARS-COV-2 , efectuat cu cel mult 
3 zile calendaristice anterioare datei cazării; 
b) Dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 (cel puțin cu prima doza de 
vaccin); 
c) Adeverință de la medicul de familie, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea cazării, din 
care să rezulte că studentul s-a vindecat de virusul SARS-COV-2. 

 
 
>> Consultă versiunea completă a hotărârii Consiliului de administrație a USV nr 104/23.09.2021 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2021/HCA%20104_2021.pdf

