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Hotărâre nr. 19/15.11.2018 

 

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 admite sesizarea 

înregistrată cu nr. CEMU - 28/26.06.2017 formulată către domnul Ioneci Vasile, în 

ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate. 

 Membrii CEMU au constatat următoarele:  
 

1. În urma analizei sesizării și a documentelor suport, Comisia a solicitat punctul de 

vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați. Din acesta reiese faptul că în cadrul 

Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, organizarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante se realizează 

conform legislatiei naționale, Legii nr. 1/2011 și a Metodologiei privind ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată, cu modificările și 

completările ulterioare. Ocuparea posturilor de către Dl. Florin Tudor, Dl. Mihai 

Floroiu și Dl. Cristian Schin George s-a realizat prin concurs, cu respectarea criteriilor 

minimale naționale, fapt dovedit și de rapoartele comisiilor de concurs. 

2. În conformitate cu art. 294 alin (1) și următoarele din Legea nr. 1/2011 a Educației 

Naționale, precum și art. 9 din Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare, ocuparea acestor posturi se face pe o perioadă 

nederminată numai prin concurs public, organizat de instituția de învățământ 

superior, după obținerea titlului de doctor, numai dacă acesta este vacant și prevăzut 

ca atare în statul de funcții, întocmit anual. 

3. În urma convocărilor formulate de Comisia de Etică Universitară din cadrul 

Universității Dunărea de Jos din Galați (nr. 4446/02.03.2018) cât și de CEMU (nr. 

54/10.04.2018), în care s-a solicitat participarea petentului la ședințele de lucru pentru 

soluționarea sesizării, s-a constatat faptul că,adresa și identitatea petentului nu pot fi 

confirmate (solicitările nu au ajuns la destinatar fiind returnate ca având o adresă 

inexistentă). 



 
 

 

 
CCC 

Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, 010013, Bucureşti  
          Tel: +40 21 307 19 18, Fax: +40 21 307 19 19 E-mail: cemu@uefiscdi.ro 

4. Prin urmare, ocuparea celor 3 posturi menționate în sesizare, prin transfer 

administrativ, de la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și 

Inginerești de la Cahul (Republica Moldova) la facultățile din cadrul Universității 

Dunărea de Jos din Galați este nelegală.  

În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia a constatat că sesizarea 

analizată este întemeiată. Comisia propune admiterea sesizării, pentru motivele prevăzute mai 

sus. 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 28/26.06.2017, însoțită de 

documentele suport; 

2. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați înregistrat la UEFISCDI - 

CEMU cu nr. 34/12.03.2018; 

3. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați ca urmare a solicitării 

formulată de CEMU, nr. 47/30.03.2018, înregistrat la UEFISCDI - CEMU cu nr. 

51/10.04.2018; 

4. Absența răspunsului Dl. Ioneci Vasile la solicitarea CEMU nr. 54/10.04.2018 de a-și 

exprima punctul de vedere prin participarea la sedința de lucru CEMU din data de 

19.04.2018. 

 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 


