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Hotărâre nr. 36/06.06.2019 

 

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 Hotărârea de a admite sesizarea 

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

ședința din data de 06.06.2019, în unanimitate. 

 Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Argumentele și informațiile suplimentare funizate de Dl. Rector, Prof.dr.ing. Iulian-

Gabriel Bîrsan, în urma audierii la sediul CEMU, din data de 23.05.2019; 

2. Hotărârea 19/15.11.2018 a CEMU; 

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

documentele suport; 

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

CEMU cu nr. 34/12.03.2018; 

5. 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; 

6. 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. 

 

 Membrii CEMU au constatat următoarele:  
 

1. Urmare a audierii Dl. Rector, Prof.dr.ing. Iulian-Gabriel Bîrsan, în legătură cu 

Hotărârea 19/15.11.2018 a CEMU, la sediul CEMU la data de 23.05.2019, au fost 

prezentate informații noi. Pentru posturile vizate în sesizare, au fost analizate și 

discutate: metodologia de desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, 

hotărârile Senatului referitoare la finalizarea concursurilor și motivația Consiliului de 

administrație al universității privind transferul unor posturi (cu noii titulari) la alte 

structuri didactice din universitate; 
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2. Urmare a analizei noilor informații și a documentelor de pe pagina web a Universității 

Dunărea de Jos Galați, propunem revenirea asupra Hotărârii CEMU nr. 

19/15.11.2018, cu următoarele mențiuni: 

 a) Se menține punctul 1 din Hotărârea 19/15.11.2018 și anume faptul că 

concursurile s-au desfășurat cu respectarea legislației în vigoare; 

 b) Titularizările pe posturi și validarea concursurilor s-a realizat cu respectarea 

legislației în vigoare, prin Hotărârea Senatului din 28.09.2013; 

 c) Noile ștate de funcții s-au aprobat în aceeași ședință de Senat, din data de 

28.09.2013; 

 d) Modificarea stucturii unor departamente prin transferul unor posturi (cu 

titularii corespunzători din noile ștate de funcții) s-a făcut prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație nr.44/01.10.2013 și ca urmare a necesității de a acoperii normele 

didactice disponibile în acel moment, în conformitate cu cifrele de școlarizare. 

3. În conformitate cu Legea 1/2011, art. 213, al. 2, lit. d, Senatul "aprobă, la propunerea 

rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea 

universității". 

 

Concluzii: 

În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia reține doar ca eroare 

managerială, de procedură, prin omisiunea de a solicita Senatului validarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr.44/01.10.2013. Nu există efecte negative ale acesteia în 

funcționarea universității. 

 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 


