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EXTRAS  

de pe Decizia din 20 mai 2020  

emisă de Conducerea Facultăţii de Studii Europene 

 
Privind modalitățile și condițiile prin care se va desfășura activitatea personalului auxiliar în perioada 20 

mai – 29 mai 2020 

 

► Cererile privind solicitarea de informaţii şi eliberarea de adeverinţe/documente vor fi trimise 

prin e-mail (pe adresa secretarei specializării), datele de contact fiind disponibile pe site-ul 

facultăţii şi numai în situaţii excepţionale, temeinic justificate, prin prezentarea în 

Compartimentul Secretariat, cu păstrarea distanţei sociale minime de 1,5 m.  

 

► Personalul FSE  este obligat să poarte echipamente individuale specifice de protecţie împotriva 

răspândirii virusului SARS CoV-2 (mască de protecţie şi mănuşi). De asemenea, terţele persoane 

care intră în sediul FSE trebuie să poarte mască de protecţie şi mănuşi.  

 

►Timpul de staţionare în Compartimentul Secretariat nu va depăşi 5 minute pentru furnizarea 

pe loc a informaţiilor solicitate ori eliberarea de documente. Dacă răspunsul nu poate fi furnizat 

în acest interval de timp, va fi avută în vedere posibilitatea formulării ulterioare a unui răspuns, 

pe adresa de mail a studentului/persoanei solicitante.  

 

► Este interzisă intrarea terţelor persoane în Compartimentul Secretariat, dincolo de linia de 

demarcaţie stabilită.  

 

► În cazul solicitărilor de documente, studenţii vor înmâna cererea aferentă secretarei 

specializării, după care, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, vor aştepta eliberarea 

documentului, la rând, în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m.  

 

► Este interzis accesul în facultate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu virusul 

SARS CoV-2.  

 

►Este interzisă circulaţia documentelor în format tipărit în cadrul FSE, în măsura în care aceasta 

se poate realiza prin mijloace electronice. 

 

► Casieria facultăţii va avea următorul programul cu publicul: luni, miercuri şi joi, în intervalul 

10-12.  

În restul intervalelor, plata taxelor de școlarizare se poate face: 

- on-line, prin intermediul platformei Academic Info.  
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 -prin virament bancar sau mandat poștal, în contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX al 

Universității Babeș-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu următoarele 

specificaţii: facultatea, anul, specializarea, tipul de taxă.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


