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Hotărâre nr.  66 /03.06.2020 

 

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 admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 118/29.06.2018  formulată de 

grup de studenți din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița referitoare la nemuțumirile față 

de conducerea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița,  în ședința din 03.06.2020, în unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 118/29.06.2018; 

2. Răspunsul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 

199/26.10.2018. 

 Concluzii:  

 

În temeiul art. 125 alin. (3) și (4), art. 217 alin. (1),  art. 218 alin (1) – (3), Consiliul de Etică și 

Management Universitar constatând încălcarea de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor prevederi legislative subsecvente menționate, 

admite sesizarea și propune următoarele: 

 

1. UEMR să lămurească situația finanțării nerambursabile pentru construcția Complexului 

Universitar „Eftimie Murgu” cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

2. UEMR să depună diligențe suplimentare în vederea oferirii unor spații de cazare și cantină 

suplimentare pentru studenți, în acord cu așteptările și nevoile acestora. 

3. UEMR va proceda la respectarea prevederilor art. 277 alin. (1) și (2) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, respectiv a prevederilor art. 2 alin (1) și (2) din HG nr. 844/2008, în 

sensul acordării de gratuitate la multiple categorii de studenți: copiii personalului didactic și 

didactic auxiliar aflat în activitate, copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în 

sistemul de învățământ, studenții din toate ciclurile de învățământ din Republica Moldova și 

din Ucraina, ale celor de origine etnică română din afara granițelor țării, ale cetățenilor 

români cu domiciliul în străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului 

român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România. În acest sens 

se vor aplica și prevederile OMEN nr. 3130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de 

alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de 

învățământ superior de stat din România. 

4. UEMR va respecta art. 15 alin. (1) și (2) din OEMCTS nr. 3666/2012 (Codul drepturilor și 

obligațiilor studentului), care prevăd că studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin 

care se stabilesc taxele percepute de universitate, respectiv că aceștia au dreptul de a fi 

informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către 

universități.  
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5. UEMR va proceda la dialog instituțional în cadrul Legii educației naționale nr. 1/2011 în 

vederea aplanării tensiunii existente între conducerea universității și studenții petenți, dacă 

mai sunt înmatriculați.  

6. UEMR se va asigura că procesul educațional se desfășoară în parametri optimi în ceea ce 

privește temperatura resimțită de către studenți, indiferent de anotimp. 

 

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

        

 

 


