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Nr. 89 / 31 martie 2020 
1. Aprobarea prin vot electronic în data de 11 martie a.c. a suspendării activităţilor didactice faţă în faţă cu studenţii şi 

utilizarea soluţiilor de comunicare on-line, suspendarea activităţilor extracurriculare, a deplasărilor interne şi externe, 
a activităţii cantinelor şi bufetelor din incinta UTCN, scutirea de plata regiei a studenţilor care părăsesc căminele 
studenţeşti, restricţionarea accesului vizitatorilor în imobilele UTCN şi în căminele UTCN, pe perioada 12-31 martie 
2020. 

              Implementare:  toate structurile implicate, trimis la Senat 
 

2. Aprobarea prin vot electronic în data de 17 martie a.c a închiderii căminelor UTCN din campusurile de la Cluj-Napoca 
şi Baia Mare pe durata de valabilitate a stării de urgenţă, precum şi a procedurilor pe care trebuie să le urmeze 
studenţii români şi cei internaţionali cărora le este imposibilă relocarea  

               Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea prelungirii suspendării activităţilor faţă în faţă cu studenţii până la ridicarea stării de urgenţă, cu 
posibilitatea de prelungire dacă evoluția răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) o va impune 

              Implementare:  toate structurile implicate, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea majorării din venituri proprii a fondului de burse alocat prin finanțarea instituțională pentru studenții de la 
ciclurile de licență și master pentru semestrul doi al anului universitar 2019 - 2020 (aprilie - septembrie) cu suma de 
1.200.000 lei şi alocarea sumei de 250.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 100 laptopuri destinate ca ajutor 
social studenților care îndeplinesc condița acordării unei burse sociale. 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, Facultăţi,    
                                       trimis la Senat 
 

5. Aprobarea, ca măsură tranzitorie pentru perioada 1 martie 2020 - 28 februarie 2021, ca acordarea salariilor 
diferențiate din venituri proprii să se facă pe perioade de trei luni 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU 
 

6. Aprobarea suspendării pe durata în care acționează starea de urgență a derulării cheltuielilor din fondurile alocate 
prin HCA numărul 13 din 18.02.2020 din venituri proprii pentru investiții în echipamente 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare 
 

7. Aprobarea ajustării salariilor diferențiate din venituri proprii care vor fi plătite pentru lunile martie – mai 2020, față de 
cele de referință propuse de facultăți și de structurile administrative la 1 martie 2020. 

              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, Direcţia financiar-contabilă, DRU 
 

8. Aprobarea suspendării plăţii regiei de cămin, începând cu luna aprilie 2020, pentru studenţii care au plecat din 
căminele UTCN şi reglarea plăţilor efectuate pentru luna martie după încetarea stării de urgenţă  

              Implementare: Prorector tehnic, administraţie, patrimoniu, DGA, Direcţia financiar-contabilă, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea solicitărilor unor cadre didactice pentru a participa la selecția membrilor CNATCDU pentru mandatul 2020-
2024  

              Implementare: Director CSUD 
 

10. Modificarea calendarului de întocmire a Planurilor de învățământ (licență și master) pentru promoția care începe în 
anul universitar 2020-2021, prevăzut în HCA nr. 117/29.10.2019 
     Implementare: Facultăţi, SINU, BAC 

 

 
 


