Hotărâre nr. 39/25.07.2019

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 respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 236/13.12.2018 formulată de
domnul Ghilduș Alexandru, în ședința din data de 25.07.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea dlui. Ghilduș Alexandru CEMU-236/13.12.2018
2. Anunț Univ Arte si Design, Facultatea de Arte Decorative și Design, scoatere concurs
posturi din 14.09.2018
3. Adresa nr. 9806/05.12.2018
4. Hotărârea nr. 8991/07.11.2018
5. Adresa nr. 8408/16.10.2018
6. Adresa nr. 8010/02.10.2018
7. Adresa nr. 7779/26.09.2018
8. Adresa nr. 7778/26.09.2018
9. Adresa nr. 7103/10.09.2018
10. Adresa nr. 7035/07.09.2018
11. Adresa nr. 7036/07.09.2018
12. Adresa nr. 3655/12.06.2019
13. Adresa nr. 3655/12.06.2017
14. Adresa nr. 3176/19.05.2017
15. Adresa nr. 3134/18.05.2017
16. Adresa nr. 3034/15.05.2017
17. Adresa nr. 2929/11.05.2017
18. Adresa nr. 2893/10.05.2017
19. Adresa nr. 2884/10.05.2017
20. Adresa nr. 2727/04.0.2017
21. Adresa nr. 2726/04.05.2017
22. Adresa nr. 2326/19.04.2017
23. Transcript conversație între Mihnea Alexandru Ghilduș și Dinu Dumbrăvician, Iași, 6
septembrie 2018
24.Completare transmisa de dl. Ghilduș Alexandru, nr. CEMU 26/21.02.2019
25. Completare transmisa de dl. Ghilduș Alexandru, nr. CEMU 137/03.06.2019
26. Punct de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, nr.
CEMU 145/13.06.2019
27. Revenire solicitare transmisă de dl. Ghilduş Alexandru, nr. CEMU 164/28.06.2019
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Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Cu privire la încălcarea Codului de Etică de către prof.univ.dr. Dinu Dumbrăvician în
raport cu promovarea pe post a dl. Mihnea Alexandru Ghilduş, fiul dl.-ului Alexandru Ghilduş,
Comisia consideră că sesizarea ar trebui depusă de dl.Mihnea Alexandru Ghilduş, întrucât domnia sa
este personană majoră şi nu putem lua în considerare sesizarea depusă în numele său de către o altă
persoană, fără a exista o procură notarială în acest sens.
2. Legat de cel de al doilea aspect semnalat, nerespectarea prevederilor legale în ceea ce
priveşte solicitarea dl.-ului Alexandru Ghilduş de a-şi continua activitatea didactică după vârsta
pensionării, Comisia face următoarele precizări:
a) Domnul Alexandru Ghilduş a fost audiat, în urma solicitării sale, în data de 03 iunie 2019, iar, în
data de 06 iunie 2019, în baza dreptului la replică, în şedinţa CEMU a fost invitat reprezentantul
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti pentru a-şi exprima punctul de vedere. La şedinţa din
data de 06 iunie 2019 a fost prezent dl. Prof, univ. dr. Bogdan Hojbotă, Preşedintele Comisiei de
Etică a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, care în data de 13 iunie 2019 ne-a transmis,
prin adresa nr. 145/13.06.2019, punctul său de vedere.
b) În urma analizării tuturor documentelor din dosar, comisia a constatat că procedura stabilită prin
Metodologia privind menţinerea calităţii de titular peste vârsta legală de pensionare a cadrelor
didactice cu funcţia de profesor sau conferenţiar, din cadrul Universităţii Naţionale de Arte
Bucureşti, a fost respectată. Aşa cum se poate vedea din documentele existente la dosar,
dl.prof.univ.Ghilduş Alexandru nu a primit recomandarea directorului de departament pentru
continuarea activităţii didactice după pensionare, aşa cum prevede metodologia. În plus, în
cadrul şedinţei de Consiliu Profesoral al Facultăţii de Arte Decorative şi Design din cadrul
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, din data de 23.05.2017, dl. Alexandru Ghilduş a fost
invitat pentru a-şi susţine punctul de vedere. În cadrul aceleiaşi şedinţe, în urma audierii
domnului Ghilduş Alexandru, a fost supusă la vot cererea domnului Ghilduş Alexandru de
continuare a activităţii didactice. Potrivit Procesului Verbal al Consiliului Profesoral al Facultăţii
de Arte Decorative şi Design nr.3242/23.05.2017, cererea domnului prof.univ.Alexandru
Ghilduş a fost respinsă (din cele 23 de persoane cu drept de vot, 3 au votat pentru, iar 20
împotrivă).
c) Potrivit punctului de vedere primit la CEMU cu nr.145/13.06.2019, din partea Universităţii
Naţionale de Arte Bucureşti – Comisia de Etică, dl. Prof.univ.dr. Alexandru Ghilduş a fost
pensionat conform legii, la vârsta de 65 de ani, fiind angajat în momentul de faţă, în regim plata
cu ora.
Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, Comisia respinge sesizarea domnuluii prof.univ.dr.
Alexandru Ghilduş, întrucât nu au fost încălcate prevederile legale/regulamentele în ceea ce priveşte
respingerea solicitării domniei sale de continuare a activităţii didactice, ca titular, după vârsta de
pensionare.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
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