Hotărâre nr. 13 din 19.07.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017,
Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU –
34/05.10.2017, a doamnei Hernea Cornelia, în ședința din data de 19.07.2018, cu un număr de 9
voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
 Referitor la Întocmirea normei didactice a Dnei Conf. dr. Hernea Cornelia – anul universitar
2017/2018
În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de USAMVBT, a
analizei documentelor suplimentare furnizate de USAMVBT, Comisia a constatat că întocmirea și
aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2017/2018 - Departamentul Silvicultura,
Facultatea Horticultură şi Silvicultură, s-a făcut cu respectarea dispozițiilor art. 286 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, și a dispozițiilor art. 2 Elaborarea statelor de funcțiuni din
Procedura USAMVBT privind elaborarea și ținerea sub control a documentelor – Anexa nr. 6
Elaborarea documentelor de administrare a procesului didactic. Comisia propune respingerea
sesizării.
 Referitor la Concursul pentru acordarea gradației de merit a cadrelor didactice de predare din
USAMVBT
Referitor la aceste aspecte, la CEMU nu este înregistrată sesizarea invocată de către petentă, deci
Comisia nu se poate pronunța, contestația nu a fost depusă în termen la Comisia de contestații a
facultății
 Referitor la Hotărârea Consiliului de administrație al USAMVBT privind înlocuirea Dnei Conf.
dr. Hernea Cornelia cu dl. Conf. dr. Fora George Ciprian în programul COST FP1403 NNEXT.
În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de USAMVBT, a
analizei documentelor suplimentare disponibile la adresele web menționate mai sus, Comisia a
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constatat că problema sesizată nu se susține prin probele prezentate de către petentă. Comisia
propune respingerea sesizării.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1.

Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 34/05.10.2017, însoțită de documentele

suport
2.

Punctul de vedere al USAMVBT înregistrat la CEMU cu nr. 31/09.03.2018

3.

Documente suplimentare disponibile on-line

4.

Procedura privind elaborarea și ținerea sub control a documentelor – Anexa nr. 6 Elaborarea

documentelor de administrare a procesului didactic
5.

Hotărârea Senatului nr. 4911/10.07.2017 privind mărimea formațiilor de studiu și a normelor

didactice.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
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