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NOTĂ INFORMATIVĂ  

în atenția studenţilor care din motive legate de situaţia pandemică actuală (infectaţi sau 
contacţi direcţi), nu se pot prezenta la examene în perioada sesiunii de examinare  

IANUARIE  -  FEBRUARIE 2022 
 

 

În situația în care în sesiunea de examinare desfășurată în sistem față în față, în perioada 17.01.2022 - 

06.02.2022, studenții sunt infectați sau contacți direcți ai unor ai unor pacienţi infectaţi cu virusul COVID-

19, pot susține examenele în sesiunea specială 1. 

 

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE SESIUNE SPECIALĂ 1 (examene) (14 - 20 februarie 2022):  

▪ Depunerea unei cereri pe adresa de e-mail economice@ulbsibiu.ro conform (Anexa 1) 

▪ Cererea va fi însoţită de documentul emis de Direcţia de Sănătate Publică care atestă calitatea 

de infectat/contact COVID-19 pentru perioada sesiunii de examinare sau perioada sesiunii de 

restanţe. 

Studenţii care nu au promovat examenele în sesiunea de examinare ianuarie  -  februarie 2022 şi care 

devin infectaţi/contacţi direcţi COVID-19 în perioada sesiunii speciale 1, pot susţine examenele restante 

în perioada 28 februarie - 06 martie 2022. 

În săptămâna 28 februarie - 06 martie 2022 se organizează sesiune specială 2 (restanțe) pentru 

studenţii infectaţi sau contacţi direcţi ai unor pacienţi infectaţi cu virusul COVID-19  în perioada sesiunii 

de examene. 

 

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE SESIUNE SPECIALĂ 2 (restanțe) (28 februarie - 06 martie 

2022): 

▪ Depunerea unei cereri pe adresa de e-mail economice@ulbsibiu.ro conform (Anexa 1) 

▪ Cererea va fi însoţită de documentul emis de Direcţia de Sănătate Publică care atestă calitatea 

de infectat/contact COVID-19 pentru perioada sesiunii de examinare sau perioada sesiunii de 

restanţe. 

 

Studenţii infectaţi sau contacţi direcţi ai unor pacienţi infectaţi cu virusul COVID-19 în sesiunile de 

examene ianuarie-februarie 2022 sunt eligibili pentru a beneficia de burse dacă susţin şi promovează 

examenele în sesiunea specială 1 (examene). 
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