CCC

Hotărâre nr. 31/11.04.2019
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 în ședința din data de 11.04.2019, în unanimitate,
Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 120/02.07.2018 formulată de
domnul Constantin Dina.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa CNECSDTI nr. 281/02.07.2018 de înaintare a sesizării formulate de Dl.
Constantin Dina;
2. Sesizarea Dlui. Constantin Dina înregistrată la MCI 8870/26.06.2018, CNECSDTI
278/26.06.2018, CEMU-120/02.07.2018;
3. Fișă verificare îndeplinire standarde pentru postul de conferențiar a candidatei
Dumitrescu Denisa Elena;
4. Anexa 23 - Comisia Farmacie din OMECTS 6560/2012;
5. Rezultatul cautării pe Google a contractului "Optimizarea și validarea unor metode de
evaluare a impurităților unor produse farmaceutice solide ce conțin inhibitori ai
pompei de protoni, din portofoliul Terapia-Ranbaxy";
6. Punctul de vedere al Universității „Ovidius” din Constanța, înregistrat cu nr.
78/03.04.2019.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. În urma analizei sesizării și a documentelor suport, Comisia a solicitat și punctul de
vedere al Universității “Ovidius” din Constanța, prin adresele CEMU 135/30.07.2018, CEMU - 201/02.11.2018 și CEMU - 45/06.03.2019. Universitatea
“Ovidius” din Constanța a formulat punctul de vedere în adresa înregistrată la
CEMU cu nr. 78/03.04.2019. În urma analizei sesizării curente în cadrul Comisiei de
Etică a universității s-a constatat că au fost respectate cerințele cu privire la
standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlului de conferențiar
universitar. Decizia a fost luată în urma: analizei punctului de vedere al Dnei. Denisa
Dumitrescu, adresei companiei SC Terapia SA care confirmă existența contractului
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de cercetare, rezultatelor controlului efectuat de Corpul de control al MEN în anul
2014 când au fost verificate toate dosarele de concurs din perioada 2011-2014,
rezultatelor evaluării instituționale de către ARACIS din anul 2016 când au fost
reanalizate toate dosarele de concurs din perioada 2011-2014.
2. În urma analizei tuturor informațiilor furnizate, Comisia CEMU nu a putut proba
faptul că nu sunt îndeplinite standardele minimale naționale, neexistând dovezi în
acest sens. Mai exact, nu există dovezi concludente care să probeze faptul că Dna.
Dumitrescu Denisa Elena nu a implementat cele două proiecte de cercetare pe care le
menționează;
3. Validarea concursurilor de ocupare a pozițiilor didactice în cadrul universităților este
realizată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare CNATDCU. Astfel, Comisia CEMU își declină competențele în a lua o
decizie finală cu privire la îndeplinirea standardelor minimale naționale și recomandă
formularea sesizării către CNATDCU.
Față de cele mai sus, propunem următoarele:
În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia a constatat că
sesizarea formulată nu poate fi probată. Comisia propune astfel, respingerea sesizării.

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