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Hotărâre nr. 20/15.11.2018 

 
 

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 respinge sesizarea înregistrată cu 

nr. CEMU - 125/27.07.2018 formulată de domnul Savu Constantin, în ședința din data de 

15.11.2018, în unanimitate . 

Membrii CEMU au constatat următoarele:  

Dl. Savu Constantin, prin sesizarea înregistrată la CEMU cu nr.185/08.10.2018, contestă 

Raportul Comisiei de Etică nr.3807/16.05.2018, aprobat prin decizia Consiliului de 

Administraţie din data de 11.06.2018 şi Hotărârea Senatului Universitar adoptată în şedinţa 

din 11.06.2018, concretizată prin Decizia Rectorului USAMV nr.355/28.06.2018. 

Domnul Savu Constantin a fost convocat de către Comisia de Etică a USAMV Bucureşti, în 

repetate rânduri (adresele nr.3221/16.04.2018, 3316/20.04.2018, 3382/24.04.2018) pentru a-

şi exprima punctul de vedere, însă, domnia sa nu s-a prezentat şi nici nu a transmis în scris, 

vreun document. 
 

Comisia de Etică a USAMV a făcut o analiză completă şi obiectivă pe baza sesizării şi a 

răspunsului scris formulat de doamna şef de lucrări Georgescu Mara (adresa nr. 

3567/07.05.2018), precum şi a rezultatelor audierii doamnei asistent Boiţeanu Cătălina (în 

şedinţa din 16.04.2018). În urma acestei analize, Comisia de Etică a USAMV a propus 

sancţionarea cu avertisment scris a domnului Savu Constantin, propunere aprobată de Senatul 

Universitar în 11.06.2018 şi aplicată prin Decizia nr.355/28 iunie 2018. 
 

Comisia de Etică a USAMV Bucureşti şi-a bazat propunerea de sancţionare a domnului Savu 

Constantin, pe următoarele constatări: 

- Contestatarul şi-a încurajat unii colaboratori să adopte o atitudine ostilă, similară cu a 

sa, împotriva elaborării/aplicării fişei disciplinei. Domnul Savu Constantin nu şi-a 

îndeplinit obligaţia prevăzută de lege privind întocmirea fişei de disciplină, 

neprezentându-se la serviciu şi refuzând să răspundă solicitărilor Departamentului în 
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acest sens. Mai mult decât atât, a încurajat-o pe doamna asistent Boiţeanu Cătălina să 

adopte o atitudine asemănătoare, respectiv să folosească o altă fişă de disciplină decât 

cea aprobată în Departament; 

- Înmânarea unor materiale didactice preferenţial, către doamna Boiţeanu Cătălina, 

ceilalţi colaboratori de disciplină neavând acces la ele; 

- Crearea şi menţinerea unui climat ostil, domnul Savu Constantin având un 

comportament neadecvat statutului profesional, adresând ameninţări colegilor  numiţi 

în Comisia de Evaluare a Studenţilor la disciplina la care este titular, dar şi celorlalţi 

colegi, cadre didactice. Mai mult, s-a reţinut că domnul Savu Constantin a îndrumat-o, 

în mod constant, începând din octombrie 2017, pe doamna asistent Boiţeanu Cătălina, 

să adopte aceeaşi atitudine contrară normelor de etică şi deontologie profesională, 

împotriva conducerii Departamentului Producţii animaliere şi sănătate publică, 

împotriva conducerii Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti şi împotriva 

colegilor. 
 

Analizând sesizarea şi documentele depuse de dl. Savu Constantin, se  propune respingerea 

sesizării formulate de acesta, ca fiind neîntemeiată, întrucât Comisia de Etică a USAMV a 

respectat toate procedurile legale în analiza cazului Savu Constantin, efectuând o analiză 

corectă şi obiectivă a faptelor semnalate, decelând abaterile de la etică de cele disciplinare. 

Drept urmare, decizia de sancţionare privind abaterile de la etica universitară a domnului 

Savu Constantin, este corectă, validată de Senatul Universitar şi însuşită de Consiliul de 

Administraţie al USAMV. Totodată, CEMU propune Consiliului de Administraţie al 

USAMV Bucureşti să sesizeze Comisia de Disciplină cu privire la abaterile disciplinare ale 

domnului Savu Constantin. 
 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

 Punctul de vedere al Comisiei de Etică Universitară a USAMV din Bucureşti, 

înregistrat la CEMU cu nr. 185/08.10.2018;  

 DGIU (16.366/18.07.2018) a transmis contestaţia d-nului Savu Constantin;  

 Contestaţia d-nului Savu Constantin înregistrată la CEMU cu 

nr.125/27.07.2018; 

 Convocarea adresată domnului Savu Constantin de către Comisia de Etică a 

USAMV; 
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 Adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

nr.397/P/2016 către USAMV;  

 Adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, din 22.06.2018, către 

Savu Constantin; 

 Adresa Comisiei de Etică Universitară nr.3809/16.05.2018, către Savu 

Constantin; 

 E-mail-ul d-nei Cătălina Boiţeanu către d-na Tapaloagă Dana din 02.04.2018; 

 Decizia nr.355/28.06.2018. 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 


