
 
  

HOTĂRÂREA 

 CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 22 /17.03.2020  

cu privire la aprobarea de acţiuni și măsuri suplimentare de prevenţie şi 

monitorizare a răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) la nivelul  căminelor 

UTCN (studenți internaţionali) 

Având în vedere:  

1. măsurile adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evitarea 

răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus), în şedinţele din 09.03.2020- 14.03.2020;  

2. adresele Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Învăţământ Universitar;   

3. Decretul semnat de către Președintele României, privind instituirea Stării de urgență pe 

teritoriul României, 

Consiliul de Administraţie, consultat prin vot electronic în data de 17.03.2020,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Căminele UTCN din campusurile din Cluj-Napoca și CUNBM vor rămâne deschise 

studenților internaționali ai UTCN (și) pe durata de valabilitate a Stării de urgență decretată la 

nivel național. 

Art. 2  Începând cu data de 18.03.2020, orele 22:00, studenților internaționali ai UTCN în 

căminele universității le va fi permis accesul strict în căminul în care fiecare dintre aceștia este 

cazat, interzicându-li-se total accesul vizitatorilor. Orice acces în cămin se va face - de fiecare dată 

- cu verificarea strictă a documentelor de identitate și a legitimației de cămin. 

Art. 3  Începând cu data de 18.03.2020, orele 22:00, studenților internaționali ai UTCN cazați în 

căminele universității li se intrezice absența din cămin pentru mai mult de 24 de ore, fără 

obținerea prealabilă a acceptului scris a cadrului didactic responsabil precum și a 

administratorului de cămin. 

Art. 4 Tuturor studenților internaționali cazați în căminele UTCN li se solicită respectarea cu 

strictețe a tuturor instrucţiunilor din toate hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă, din toate hotărârile interne ale conducerii universității și din toate celelalte 

instrucţiuni ale autorităţilor Statului în legătură cu pandemia de coronavirus (COVID-19).  

Art. 5 Conducerea universităţii (în mod special, prin Prorectoratul “Relații internaționale” și 

Prorectoratul “Tehnic, administație și patrimoniu”), decanatele facultăților, structurile 

administrative cu atribuții în gestionarea activității căminelor UTCN (Serviciul Social Cămine-

Cantine și Serviciul Pază), precum şi angajaţii acestora vor acorda tot sprijinul necesar studenților 

internaționali ai UTCN pentru ca prevederile prezentei hotărâri să poată fi duse la îndeplinire. 

RECTOR, 
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