
 

 

 

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   1164 / 23.03.2020 
 

Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011, art. 208(2); 
Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 97; 
Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 

funcțiilor de conducere din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 2020 – 2024; 
Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din 

Cluj-Napoca, art. 8(2), art. 25(1) și (2), art. 27(1), art. 29(2), art. 30; 
Decretului 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

art. 51(1); 
Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 185/GP din 20.03.2020 de 

suspendare a procesului electoral în UTCN cu începere din 24.03.2020;  
Solicitării Biroului Electoral al UTCN nr. 73/21.03.2020 de completare a 

Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de 
conducere din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 2020 – 2024 cu prevederi 
care să stipuleze modul de asigurare a conducerii operaționale a Senatului; 

Deciziei luată (în unanimitate) în ședința extraordinară a Senatului universitar din 
data de 11.03.2020, prin care se stabilește posibilitatea votului electronic pentru decizii 
necesare desfașurării activității în UTCN; 

Finalizarea mandatului actualului Senat la data de 5 aprilie 2020 și neîntrunirii 
condițiilor în care Senatul UTCN să se poată reuni în plen pentru ședința comună (de 
alegeri) programată pentru data de 26.03.2020; 

Senatul universitar consultat prin vot electronic  
 
 

Hotărăṣte 
 

Articol unic. - Se aprobă completarea „Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și 
de alegere a structurilor și funcţiilor de conducere din Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca (UTCN) 2020-2024” prin introducerea următorului aliniat la articolul 59: 
(6) În situaţii de forţă majoră (stare de urgenţă naţională sau locală, calamităţi naturale 
etc.) care implică suspendarea desfășurării procesului electoral în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, Senatul va fi coordonat interimar, pȃnă la întrunirea condiţiilor 
necesare finalizării procesului electoral, de către conducerea colectivă aflată în funcție la 
momentul decretării stării de urgență. 

          Preṣedinte, 

              Prof.univ.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 

 

Consilier juridic,            Secretar principal, 

    Daniel STAN                  Ing. Maria-Liana FENEȘAN 


