CCC

Hotărâre nr. 21/15.11.2018
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 sesizările înregistrate cu
nr. CEMU - 3/14.06.2017 și 8/14.06.2017 formulate de domnul Fântână Raul Sorin, în
ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Având în vedere că obiectul sesizării nu mai este de actualitate întrucât începând cu data de
1.10.2018 ambele facultăţi – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Facultatea de
Finanţe Bănci, din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” , filiala Braşov - au fost
desfiinţate.
Soluţia care se impune a fi adoptată este clasarea sesizărilor formulate, pe motive:
1. Anularea deciziei de concediere a d-lui Fântână Raul Sorin a fost respinsă definitiv
conform deciziei civile Nr.1047/12.06.2016 – Curtea de apel Braşov;
2. Punctul de vedere al comisie de etică al Universităţii „Dimitrie Cantemir” privind
lichidarea celor două facultăţi şi recomandarea de clasare a sesizărilor formulate;
3. La adresa CEMU nr.129/30.07.2018 dl.Fântână Raul Sorin nu a trimis nici până la această
dată răspuns dacă doreşte să continue procedurile.
Analizând sesizările şi documentele depuse de dl. Fântână Raul Sorin, comisia propune
respingerea contestaţiei formulate de acesta, ca nefiind de actualitate, întrucât obiectul
sesizărilor nu mai există.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
- adresele d-lui Fântână Raul Sorin cu Nr. 796 din data de 7 febr.2014,
- memoriul trimis de dl.Fântână (76 de pagini) pe data de 10.10.2013,
- adresa CEMU 129/30.07.2018,
- adresa răspuns a Consiliului de etică a Universităţii Dimitrie Cantemir Nr.7530/01.11.2018
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