Hotărâre nr. 69/03.06.2020
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 respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 54/01.04.2020 formulată de
domnul Florin Grosu, referitoare la înlocuirea sa din comisia de restanțe la examenul de Histologie
din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Petițiile nr. 15197/2020 și 68GP/2020 formulate de domnul Florin Grosu către MEC,
înregistrate cu nr. CEMU – 54/01.04.2020;
2. Lista cu derularea evenimentelor;
3. Punctul de vedere al ULB Sibiu (nr. 980/24.02.2020) transmis către MEC;
4. Adresa nr. 68GP/14.02.2020 prin care Corpul de Control (Direcția Generală Inspecție și
Control) a solicitat punctul de vedere de la ULB Sibiu;
5. Fișa disciplinei Medicină predată de dl. Grosu Florin;
6. Copie procese verbale;
7. Adresa studentului Purcărescu Andrei Dorin din 15.06.2018 către Facultatea de Medicină
prin care sesizează comportamentul inadecvat al dlui. conf. univ. Grosu Florin;
8. Adresa studentei Sîrbu Mihaela din 18.06.2018 către Facultatea de Medicină prin care
sesizează comportamentul inadecvat al dlui. conf. univ. Grosu Florin;
9. Adresa d-nei decan Cernușcă-Mițariu, decan al Facultății de Medicină nr. 3088/29.06.2018
de numire a comisiei de examinare a celor doi studenți la disciplina Histologie;
10. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. conf. univ. Gabriela Boța e anunțată că a fost
desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina
Histopatologie;
11. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. conf. univ. Felicia Gligor e anunțată că a fost
desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina
Histopatologie;
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12. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. șef. lucrări Sanda Dura e anunțată că a fost
desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina
Histopatologie;
13. Catalog de examen disciplina Histopatologie, sesiunea restanțe și măriri din 03.08.2018;
14. Procesul verbal din 03.08.2018 al Comisiei de examen restanță, baremul de evaluare și
subiectele rezolvate de cei doi studenți;
15. Sesizarea d-lui. conf. univ. Grosu Florin transmisă prin e-mail la MEC însoțită de adresele
transmise către Comisia de etică a ULB Sibiu în 03.12.2018 și 18.01.2019;
16. Hotărârea nr. 192/02.11.2018 a Comisiei de Etică ULB Sibiu;
17. Hotărârea nr. 193/02.11.2018 a Comisiei de Etică ULB Sibiu;
18. Adresa d-nei. decan Gabriela Boța către dl. conf. univ. Grosu Florin, nr. 8041/14.12.2018;
19. Hotărârea nr. 47/27.06.2019 a Comisiei de Etică ULB Sibiu.

Concluzii:

În urma analizei documentelor, CEMU constată faptul că sesizarea domnului Florin Grosu nu
îndeplinește elemente care să argumenteze încălcarea eticii universitare la nivelul Universității
Lucian Blaga din Sibiu și respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată.
Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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