
Dragi colegi  cadre didactice, personal  didactic auxiliar  și nedidactic, 

Dragi studenți, 

Parcurgem o perioadă dificilă, care ne pune la încercare pe toți. Emoțiile pe care le trăim ne 
amprentează întreaga ființă și ne pot altera  buna funcționare. În strădania noastră de a le face 
față cu succes căutăm să cunoaștem și să  ințelegem ce se petrece  în jurul nostru și să 
redobândim controlul asupra unei realități care se schimbă în ritm alert.  Nevoia acută de 
informare ne este adesea întampinată de mesaje denaturate și dăunatoare minții noastre. Efectele 
acestor distorsiuni trebuie prevenite sau înlăturate înainte de a se consolida și a ne perturba sever.  

În noul context, suntem datori să contribuim și noi la  o informare promptă, corectă și folositoare 
tuturor celor pe care ne-am  asumat să îi reprezentăm și sprjinim.   

Decanatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației  se alătură demersurilor Rectoratului 
Universității Babeș- Bolyai și asumă o implicare responsabilă pentru a proteja și susține pe toți 
angajații și  studenții facultății noastre. În acest sens, am creat  o  secțiune informativă pe site-ul 
facultății: Info - Covid 19. Prin intermediul acesteia  ne vom strădui ca dvs să aveți permanent 
un acces facil la toate măsurile pe care Rectoratul UBB, Decanatul facultății,  autoritățile  locale 
sau centrale le vor lua în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului SARS Cov 2, dar și 
pentru buna noastră funcționare. 

Mulțumim tuturor angajaților facultății noastre pentru modul responsabil în care s-au implicat în 
implementarea măsurilor care au fost adoptate pănă acum.  

Apreciem și le mulțumim studenților noștri pentru înțelegerea dovedită și pentru felul în care ni 
s-au alăturat în reconceptualizarea activităților de predare – învățare care trebuia adaptate noului 
context.   

Tuturor vă dorim să aveți parte de sănătate, decizii înțelepte si mult folos în tot ceea ce 
întreprindeți pentru binele dvs si al colegilor. Acum este momentul să ne dovedim că suntem 
responsabili și că  ne pasă de semenii noștri, fiind suportivi și totodată respectând regulile de 
interacțiune  și de izolare care ni se impun 

Un gând senin spre liniștea și însuflețirea noastră. 

Adrian Opre 


