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ANUNȚ IMPORTANT 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INFECTAȚI / CONTACȚI DIRECȚI AI UNOR PACIENȚI 
INFECTAȚI CU VIRUSUL COVID 19 

 

1. Studenții infectați/contacți direcți ai unor pacienți infectați cu virusul Covid 

19, care nu se pot prezenta la examenele desfășurate în sistem față în față în 

perioada sesiunii de examinare, ianuarie - februarie 2022, pot susține aceste 

examene într-o sesiune specială de examinare, organizată din perioada 14 - 

20 februarie 2022. 

2. Studenții care nu au promovat examenele în sesiunea de examinare ianuarie - 

februarie 2022 și care devin infectați / contacți direcți Covid 19 în perioada 

sesiunii de restanțe (14 -20 februarie), precum și studenții infectați/contacți 

direcți ai unor pacienți infectați cu virusul Covid 19, care nu au promovat 

examenele în sesiunea specială de examinare (14 - 20 februarie), pot susține 

examenele restante în perioada 28 februarie - 06 martie 2022, când se 

organizează sesiune specială de restanțe.  

3. Organizarea sesiunii speciale de restanțe, din perioada 28 februarie - 06 

martie 2022, cade în sarcina conducerilor facultăților, în funcție de orarul 

activităților didactice, și se desfășoară concomitent cu acestea.  

4. Participarea studenților infectați / contacți direcți ai unor pacienți infectați cu 

virusul Covid 19 la examinările în sesiunile speciale, menționate anterior la 

punctele 1 și 2, se va face pe baza unei cereri depuse la secretariatul 

facultății. Cererea se va depune în ultima zi lucrătoare dinaintea sesiunilor 

speciale și va fi însoțiți de documentul emis de Direcția de Sănătate Publică 

care atestă calitatea de infectat / contact Covid 19 pentru perioada sesiunii de 

examinare sau restanțe.  

5. Studenții infectați / contacți direcți ai unor pacienți infectați cu virusul Covid 

19 în sesiunea de examinare ianuarie-februarie 2022, care au susținut și 

promovat examenele în sesiunea specială de examinare organizată, în 

perioada 14 - 20 februarie 2022, sunt eligibili pentru a beneficia de burse. 


