In atenția întregii comunități academice a Universității Tehnice din
Cluj-Napoca
Având în vedere complexitatea situației cu privire la răspândirea contaminării cu COVID-19,
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată de siguranța și sănătatea întregii
comunități academice și a recurs la următoarele măsuri:
•

a solicitat un punct de vedere ferm și urgent, alături de alte patru universități clujene,

Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, respectiv, domnului Secretar de Stat
Raed Arafat, care să precizeze oportunitatea întreruperii cursurilor în cadrul UTCN, la fel ca alte
șapte universități publice din București;
•

monitorizarea mobilităților în derulare, incoming și outgoing, atât pentru studenți cât și

pentru cadrele didactice;
•

suspendarea mobilităților din cadrul programelor Erasmus până la data de 31.03.2020;

• anularea sau amânarea tuturor evenimentelor care presupun un număr mare de participanți
(conferințe, workshop-uri, saloane - PROINVENT);
• Suspendarea temporara a activității Complexului de Natație.
Vă rugăm să țineti cont de toate recomandările explicite pe care Ministerul Sanatatii le-a
transmis către populație privind prevenția și conduita în aceste situații. În același context, facem
apel la toti studenții și cadrele didactice să actioneze responsabil și să sprijine universitatea
astfel încat activitățile didactice să se desfașoare în condiții optime.
Vă informam că în cursul zilei de miercuri, 11 martie, Senatul UTCN se va întruni într-o ședință
de urgența la solicitarea Rectorului UTCN, pentru a evalua și analiza situația, urmând ca orice
decizie în acest sens să fie transmisă pe toate canalele de comunicare întregii comunități
academice.
Vă mulțumim pentru întelegere,
Conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

În atenţia domnului Raed Arafat, Secretar de Stat

Stimate domnule Secretar de Stat,

Având în vedere complexitatea situaţiei referitoare la răspandirea infecţiei cu COVID-19 şi
ca urmare a recomandărilor privind urgenţa măsurilor de prevenţie, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, alături de alte patru universităţi clujene, intenţionează să acţioneze
responsabil şi eficient în interesul intregii comunitaţi academice, de aceea vă solicită un
punct de vedere ferm şi urgent care să clarifice oportunitatea întreruperii cursurilor,
precum şi durata sistării acestora.
Precizăm că universităţile noastre au transmis deja note de informare către studenţi şi
întregul personal al instituţiilor, conţinând recomandări şi masuri explicite de prevenţie
precum şi măsurile la care s-a recurs pană in prezent.
În speranţa unui răspuns imediat şi a disponibilităţii dumneavoastră, vă asiguram de
întreaga noastră consideraţie.
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