Hotărâre nr. 71/03.06.2020
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 nr. 327/05.12.2019, formulată Ionel
Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean, studenți în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
la Facultatea de Inginerie și Management în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 327/05.12.2019;
2. Răspunsul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr.
199/26.10.2018.

Concluzii:
Ionel Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean, studenți în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din
Reșița la Facultatea de Inginerie și Management, reclamă faptul că instituția de învățământ superior
a încălcat prevederile art. 135 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011. În concret, ei
menționează că li s-a restrâns dreptul de a studia specializarea Electromecanică, întrucât au fost
anunțați de desființarea acesteia după începerea anului universitar 2019/2020, moment în care
aceștia erau în anul II.
Ionel Turcu, Sorin-Florin Aștilean-Dumitru și Mioara-Nicoleta Udrea-Țepeș au solicitat CA UEMR,
prin adresa nr. 2357/30.10.2019, ca dispozițiile de exmatriculare să anulate. Prin Hotărârea nr.
2/50/06.11.2019, Consiliul de Administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a respins
solicitarea acestora, Mioara-Nicoleta Udrea-Țepeș optând pentru înscrierea în cadrul specializării
Inginerie mecanică prin adresa nr. 801/03.10.2019, înaintată către Facultatea de Inginerie și
Management.
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În punctul de vedere trimis de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrat cu numărul
09/15.01.2020, se explică motivele care au stat la baza adoptării HS nr. 156/25.09.2019, respectiv:
-

Imposibilitatea derulării programului de studii Electromecanică, anul II, întrucât mai avea
doar 8 studenți în anul universitar 2019/2020.

-

Necesitatea încadrării de către UEMR în sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării
în contractul instituțional pe anul 2019.

UEMR arată că solicitarea cu nr. 2357/30.10.2019 conținea semnătura studentei Nicoleta-Mioara
Țepeș-Udrea, însă cei doi petenți ar fi semnat în fals, solicitând și în numele acesteia anularea
Deciziei de exmatriculare, deși aceasta nu fusese exmatriculată. Mai mult aceasta, ar fi afirmat „în
prezența rectorului și prorectorului UEMR că nu știe ce conține solicitarea celor doi reclamanți, ea
fiind la serviciu nu neputându-și semnătura pe documentul de solicitare a anulării exmatriculării”.
În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar
respinge sesizarea și face următoarele propuneri:
1. UEMR să respecte prevederile legale în vigoare și să aprobe statele de funcții până în 15
septembrie, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) din Legea educației naționale nr.
1/2011, dat fiind faptul că în cazul de față, UEMR nu a respectat acest lucru, încălcând art.
124 alin. (1) lit. a).
2. Studenții Ionel Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean să beneficieze de drept de
reînmatriculare în anul universitar 2020/2021, la un program de studii aflat in desfășurare,
similar celui la care s-au înscris în anul universitar 2019/2020, pentru a se respecta art. 141
din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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