
 

 

 
 
 

                                                         
                          

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 51 din 30 aprilie 2020 

 
Având în vedere: 

1. Toate măsurile adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evitarea 
răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus);  

2. Toate Ordonanţele militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - 19 emise până în 
prezent;  

3. Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din data de 
16 martie 2020; 

4. Contextul actual excepțional care nu putea fi previzionat; 
5. Necesitatea diminuării și limitării riscului salariaților UTCN de a contracta și dezvolta orice afecțiuni 

cauzate de virusul SARS-CoV-2; 
6. Existența unor structuri autofinanțate în cadrul UTCN care prin prisma celor prezentate mai sus sunt în 

situația de a nu-și putea desfășura activitatea decât la parametrii minimi (pază, management) 
7. Necesitatea respectării legislației privind responsabilitatea financiar-bugetară, care în cazul structurilor 

autofinanțate impune plata salariilor preponderent din încasările acestora; 

Pornind de la prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale Ordonanţei de 
urgenţă nr. 30 din 18 martie 2020, 
 
Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca consultat prin vot electronic în data de 30 
aprilie 2020,  
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Cu începere din data de 4 mai 2020 și până la încetarea restricțiilor pe care le implică actele normative 
adoptate în vederea combaterii noului Coronavirus, se suspendă activitatea în cadrul Complexului de Natație 
al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 
Art.2. Angajaților din aceasta structura li se suspendă contractele individuale de muncă pentru perioada 
menționată. Fac excepție angajații care asigură paza Complexului de Natație. 
Art.3. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va face demersurile necesare obținerii de către angajații cărora 
le-au fost suspendate contractele individuale de muncă, a indemnizaţiilor de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Generală Administrativă și Direcția 
Resurse Umane. 
      
      
      RECTOR 
     Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA 
 
 
    Vizat               Direcția Resurse Umane 
           Biroul juridic             Director, 
Cons. jur. Liviu Alin CUIBUȘ                   Ec. Paul UGLEA 


