Hotărâre nr. 53/09.01.2020
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 – 208/20.08.2019 formulată
de către domnul Isaia Florin referitoare la transferul și menținerea calității de titular în
învățământul universitar a dlui conferențiar dr. Marius PĂUN, de la Universitatea Transilvania
din Brașov, în ședința din 09.01.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 208 însoțită de documentele suport: Anexa
1 - Metodologia privin menținerea calității de titular în învătământul universitar sau în cercetare
după împlinirea vârstei de pensionare; Anexa 2 - Regulament de organizare și funcționare a
organelor deliberative din universitate: Consiliul de administrație și Consiliile Facultăților; Anexa 3
- Cererea petentului din data de 25.06.2019, către Decanul Facultății de Matematică și Informatică;
Anexa 4 - Răspunsul Decanului Facultății de Matematică și Informatică din data de 26.06.2019;
Anexa 5– Hotărârea nr. 41/2005.2019 a Consiliului Facultății de Silvicultură și Exploatații
Forestiere; Anexa 6 - Sesizarea petentului din data de 27.05.2019, către Rectorul Universității
Transilvania din Brașov; Anexa 7– Răspunsul nr. 5498/12.06.2019 al Prorectorului cu activitatea
didactică cu privire la sesizarea anterior menționată a petentului; Anexa 8 – Răspunsul petentului la
răspunsul nr. 5498/12.06.2019 al Prorectorului cu activitatea didactică; Anexa 9 - Sesizarea
petentului din data de 19.06.2019, către Președintele Senatului Universității Transilvania din
Brașov; Anexa 10– Hotărârea Senatului nr.33/19.06.2019; Anexa 12 – Răspunsul nr.
210/25.06.2019 al Președintelui Senatului Universității Transilvania din Brașov
2. Punctul de vedere al Universității Transilvania din Brașov nr. 238 din 11.10.2019.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Din coroborarea prevederilor art. 286 alin.(1), (4) și (5) cu cele ale art. 213 alin. (11),
ambele din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, pentru fiecare program de studii,
întocmirea anuală a statelor de funcții și stabilirea normelor universitare, precum și stabilirea
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notelor de comandă a orelor către alte facultăți, este de competența departamentului în a
cărui coordonare se află programul, sub rezerva aprobării Senatului.
În baza acelorași prevederi, transferul unui cadru didactic între departamente, se face la
cererea acestuia, cu aprobarea structurii competente a angajatorului – departamentul, sub
rezerva avizului Consiliului Facultății și a aprobării Senatului.
Aceste prevederi au fost respectate atât cu privire la realizarea statelor de funcții și a
comenzilor aferente orelor de specialitate, cât și cu privire la realizarea transferului unui
cadru didactic între departamente.
2. Legea nr.1/2011 a educației naționale prevede în 289 alin. (6) că, instituțiile de învățământ
superior pot hotărî, după o metodologie stabilită de senatul universitar, menținerea calității
de titular în învățământ și/sau în cercetare, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din
această calitate, la împlinirea vârstei de pensionare.
Față de cele sesizate se constată că Universitatea Transilvania din Brașov are o astfel de
metodologie aprobată în ședința de Senat din data de 13.03.2019 (Anexa 1 la sesizare) și că
procedura a fost respectată în ambele departamente. Mai mult, în situația cererii de
menținere a calității de titular, depusă în cadrul Departamentului Exploatări Forestiere,
Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre, conform prevederilor în vigoare, aceasta a fost
supusă aprobării Senatului în data de 19.06.2019, după ce s-a obținut avizul Consiliului
Departamentului, Consiliului Facultății și a Consiliului de Administrație al Universității.
3. Toate procedurile anterior cercetate au respectat autonomia organizatorică a Universității
Transilvania din Brașov, așa cum este ea prevăzută la art. 4 din Carta Universității, fiind în
concordanță cu principiul autonomiei universitare, principiul libertății academice și
principiul transparenței decizionale impuse de Legea nr.1/2011 a educației naționale. În
respectul principiului libertății academice și a principiului transparenței deciziilor, partea
reclamantă și-a prezentat și susținut sesizarea și în fața Senatului Universității Transilvania
din Brașov, în aceeași ședință în care s-a supus aprobării Senatului cele vizate în sesizare
(19.06.2019).
4. Prin respectarea procedurilor, raportată la diferitele stări de fapt descrise în sesizare, se
constată respectarea principiului nediscriminării și egalității de șanse, prevăzut de art. 16 din
Codul de etică și deontologie universitară a Universității Transilvania din Brașov.
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Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, sesizarea apare ca neîntemeiată și se respinge în totalitate..
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
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