HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 41 din 14.04.2020
Având în vedere:
1. Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform
prevederilor art.49 care statuează că pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și
instituțiile de învățământ se suspendă, respectiv art. 51 alin. (1) autoritățile și instituțiile publice
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea
regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin
hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență (CNSSU), urmărind cu
prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire;
3. Hotărârea nr.7/1.03.2020 a CNSSU privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căruia se
recomandă utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ;
4. Ordinul MEC nr. 4020/07.04.2020.

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţă on-line în data de
14.04.2020,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, aprobată prin HSU nr. 1099/26.09.2019 se completează cu un articol nou, la
capitolul X. Dispoziții finale:
În situații de forță majoră (stare de asediu, de alertă sau de urgență națională sau locală, calamități
naturale etc., definite conform legislației în vigoare) derularea concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante, pe perioada nedeterminată sau determinată, poate avea
loc online, prin platforme dedicate, cu participarea candidatului și a tuturor membrilor comisiei de
concurs. În acest caz, înregistrarea susținerii este obligatorie și se atașează dosarului de concurs.
Dosarele complete ale candidaților la concursuri, precum și eventualele contestații, se vor depune în
format electronic la Registratura UTCN. Toate documentele aferente derulării concursului vor fi
semnate electronic și trimise Prorectoratului Didactic, iar originalele se vor preda după ridicarea
restricțiilor.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către toate structurile implicate.
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