DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
UNIVERSITAR

Nr. 71/DGIU /08.03.2022

AVIZAT

APROBAT

SECRETAR GENERAL

SECRETAR DE STAT

Ioana LAZĂR

Gigel PARASCHIV

Către
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE
Stimată Doamnă Rector/ Stimate Domnule Rector,
Având în vedere prevederile Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii
nr. 7 din 03.02.2022 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), privind
propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 potrivit cărora ”se propune prelungirea stării de alertă pe întreg
teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.02.2022”,
Luând în considerare prevederile art. 1 alin (1) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și
completările ulterioare, care statuează că ,,prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă
declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri
temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea
sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale”, dar și ale alin. (2) care
reglementează că ,,măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege, precum şi, după caz, cele de
renunţare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru
situaţii identice sau comparabile."
Ținând seama de faptul că cele 30 zile prevăzute de art. 1 al Hotărâri CNSSU nr. 7/2022
menționate anterior expiră în data de 08.03.2022 orele 24:00, fără posibilitatea de prelungire a stării de
alertă pe teritoriul României, iar la încetarea stării de alertă, măsurile prevăzute de Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, nu-și mai au aplicabilitatea, dispărând justificarea și legitimarea
acestora,
Aducem următoarele clarificări:
Începând cu 09.03.2022, instituțiile de învățământ superior vor reveni la activități didactice cu
prezență fizică. În situația în care acest fapt nu este posibil imediat, în vederea asigurării calității actului
educațional, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările
studenților în căminele studențești, reconfigurarea orarelor etc), universitățile pot decide, în baza
autonomiei universitare garantată de Constituția României, cu asumarea răspunderii publice, prin
hotărâri ale Senatului universitar, o perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu
prezență fizică, având obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II
lea.
Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea considerație.
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