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DISPOZI IE DE SERVICIU VALABIL  ÎN PERIOADA 15 - 29 MAI 2020 

 

 

1. Pe perioada 15 – 29 mai 2020 la Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic  a 

Universit ii Babe -Bolyai personalul din administra ie i secretariat î i reia activitatea fa  în 

fa  cu respectarea tuturor normelor de protec ie specifice situa iei de pandemie. 

2. Personalul didactic auxiliar î i reia activitatea normal  la facultate fiind programa i în 

schimburi în intervalele orare 8-14, respectiv 14-20. Schimburile se modific  s pt mânal. 

Planificarea personalului didactic auxiliar pe schimburi i laboratoare se va realiza de c tre 

secretarul de departament cu avizul Directorului de departament. Planificarea nominal  a 

personalului didactic auxiliar pe schimburi i laboratoare constituie Anexa 1 la prezenta 

dispozi ie.  

3. Fiecare cadru didactic din facultate (angajat pe perioad  determinat  i nedeterminat ) 

vor transmite Directorilor de departamente informa ii referitoare la data, intervalul orar i loca ia 

în care vor fi prezen i în facultate în perioada 15 – 29 mai 2020. Directorii de departamente vor 

transmite centralizat secretariatului informa iile referitoare la prezen a cadrelor didactice din 

departament în facultate. Acest document constituie Anexa 2 la prezenta dispozi ie. 

4. Cercet torii i doctoranzii pot desf ura activit i specifice în perioada 15 – 29 mai 

2020, cu p strarea tuturor normelor specifice de protec ie a muncii i a protec iei împotriva 

r spândirii infec iei COVID-19. Planificarea cercet torilor i doctoranzilor la activit ile din 

laboratoare va fi realizat  de responsabilul de laborator împreun  cu conduc torul de doctorat/ 

directorul de proiect. Informa iile centralizate pe laboratoare (persoane, zile, ore) va fi transmis  

secretariatului de c tre responsabilul de laborator. Acest document constituie Anexa 3 la 

prezenta dispozi ie. Pentru desf urarea activit ilor în laboratoarele de cercetare cu respectarea 

tuturor regulilor de protec ia muncii i a distan rii fizice, se recomand  ca într-un laborator de 

cercetare s  î i desf oare activitatea minim 2, maxim 3 persoane.  
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5. Responsabilitatea pentru implementarea i respectarea normelor impuse de situa ia de 

alert , inclusiv pentru implementarea reglement rilor interne apar ine: 

-  Secretarului ef pentru Secretariat, 

- Directorului de departamant pentru cadrele didactice i personalul didactic auxiliar din 

subordine,  

- Responsabililor de laboratoare i conduc torilor de doctorat/ directorilor de proiecte pentru 

organizarea activit ilor doctoranzilor i cercet torilor (inclusiv pentru laboratoarele Facult ii de 

Chimie i Inginerie Chimic  din alte loca ii decât cele de pe strada Arany Janos nr. 11),  

- Administratorului de cl dire pentru personalul administrativ. 

 6. Toate categoriile de personal care vor desf şura activit ţi în incinta Facult ii de 

Chimie i Inginerie Chimic  precum şi ȋn alte locaţii aparţinând Facult ii de Chimie i Inginerie 

Chimic  se vor inregistra la intrarea în unitate în registrele existente atât la poarta 1 cât i la 

poarta 2.  

 7. Administratorul ef al Facult ii de Chimie i Inginerie Chimic  va urm ri 

implementarea acestor reguli i va impune m surile necesare şi legale ȋn cazul nerespect rii lor. 

 8. Pentru angaja ii Facult ii de Chimie i Inginerie Chimic  materialele specifice 

limit rii contamin rii vor fi asigurate în baza program rilor mai sus men ionate. Pentru 

activit ile de cercetare, materialele specifice limit rii contamin rii vor fi asigurate din proiectele 

pentru care se realizeaz  activitatea. 

 

 

 

DECAN,   
Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEŞ 

https://www.pdfzorro.com
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ANEXA  LA DISPOZI IA DE SERVICIU  VALABIL   

ÎN PERIOADA 15 - 29 MAI 2020 

 

 

În perioada 15 – 29 mai 2020 personalul didactic auxiliar va finaliza inventarierea 

substan elor chimice i a de eurilor din laboratoarele didactice utilizând formularele puse la 

dispozi ie de c tre personalul responsabil pe facultate cu  aceste activit i. 

Monitarizarea i centralizarea datelor pe departamente se va realiza dup  cum urmeaz : 

- La Departamentul de Chimie de c tre doamna Nora Chiorean 

- La Departamentul de Inginerie Chimic  de c tre doamna Gabriel Niculina imon 

- La Departamentul de Chimie i Inginerie Chimic  al Liniei Maghiare de c tre 

doamna Kegyes Marika 

Centralizarea datelor pe facultate i verificarea corectitudinii raport rilor va fi realizat  de 

c tre domnul Kiss Levente. 

 

 

 

DECAN,   
Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEŞ 
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ANEXA 1        

 

Programul  de serviciu al personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Chimie şi Inginere 
Chimic , ȋn perioada 15-29 mai 2020 

CENTRALIZATOR la nivelul FCIC 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Interval orar / 

Săptămâna 

18.05.2020-22.05.2020 

Interval orar/ 

Săptămâna 

25.05.2020-29.05.2020 

LABORATOR 

   08.00-

14.00 

14.00-

20.00 

08.00-

14.00 

14.00-

20.00 

  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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16             

17             

18             

19             

20             
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ANEXA 2 

Program de serviciu ȋn incinta Facult ţii de Chimie şi Inginerie Chimic  şi ȋn laboratoarele 
aparţin toare din alte locaţii, în perioada 15-29 mai 

CENTRALIZATOR la nivelul DEPARTAMENTULUI DE 
……………………………………………………….. 

 

Nume i prenume Data  Intervalul orar Sala/laborator, Locaţia 
    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

    

 

 

Data         Director de departament 
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Anexa 2a 

Program de serviciu individual (cadre didactice) 

în perioada 15-29 mai 

 

 

Subsemnatul ……...................................................................................................................., 
având ȋn vedere normele impuse de starea de alert  şi Hot rârile UBB de continuare a 
activit ilor didactice online, v  rog s  aveţi ȋn vedere c  ȋn perioada 15-29 mai 2020 voi realiza 
pe lâng  activit ţile didactice online si activit ţi didactice/cercetare la serviciu, dup  programul 
de mai jos. 

Pe perioada desf ur rii activit ii ȋn incinta facult ţii voi respecta toate normele de protecţie a 
muncii şi cele impuse legal pentru starea de alert . 

 

 

Data Interval orar Sala/laborator Observații 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Data         Semn tura 
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ANEXA 3 

Program de serviciu cercet tori/doctoranzi 

în perioada 15-29 mai 

 

 

Subsemnatul ……....................................................................................................................,  ȋn 
calitate de responsabil al laboratorului…………………………………………………………… 
având ȋn vedere normele impuse de starea de alert  şi Hot rârile UBB, va rog s  aveţi ȋn vedere 
c  ȋn perioada 15-29 mai 2020, in laboratorul nr…….. din cadrul FCIC (daca este situate in alta 
locatie, se mentioneaza locatia) ȋsi vor relua activitatea cercet torii/doctoranzii menţionaţi ȋn 
tabelul de mai jos, dup  programul stabilit de comun acord cu directorul de proiect/directorul de 
tez . Subemnatul ȋmpreun  cu directorul de proiect/directorul de tez  vom asigura 
implementarea tuturor normelor de protecţie a muncii şi cele impuse legal pentru starea de alert , 
precum şi toate reglement rile interne (inclusiv asigurarea materialelor specifice limit rii 
contamin rii m şti, m nuşi etc). 

Pe perioada activ rii ȋn incinta laboratorului, în perioada 15-29 mai 2020, cercet torii/doctoranzii 
menţionaţi ȋn prezenta programare vor respecta toate normele de protecţie a muncii,  cele impuse 
legal şi cele interne pentru starea de alert . 

Nume si Prenume Data  Intervalul orar Observaţii 
    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

    

 

 

Data        Semn tura responsabil de laborator 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

