Hotărâre nr. 73/03.06.2020
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 – 139/21.08.2018, înaintată
de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv formulată de un grup de cadre didactice de la
Universitatea „Ovidius” din Constanța cu privire la concursul pentru ocuparea postului de
conferențiar poziția 13, din cadrul Departamentului de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din
cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 139/21.08.2018.
2. Hotărârea Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universității
„Ovidius” din Constanța nr. 83/19.12.2019.

Concluzii:
Sesizarea înaintată către Ministerul Educației și Cercetării de un grup de cadre didactice de la
Universitatea „Ovidius” din Constanța vizează ocuparea postului de conferențiar poziția 13, din
cadrul Departamentului de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul aceleiași instituții de
învățământ superior.
Petiția nu respectă prevederile art. 20 din OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, potrivit căruia
sesizarea CEMU se poate face de către o persoană fizică sau juridică. În cazul de față, sesizarea are
un caracter anonim.
La momentul primirii sesizării, Consiliul de Etică și Management Universitar mai avea pe rol cauze
care vizau Universitatea „Ovidius” din Constanța. Din acest motiv, precum și pentru a se analiza
oportunitatea autosesizării, a fost solicitat un punct de vedere din partea Comisiei de Etică și
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Deontologie Profesională Universitară a Universității „Ovidius” din Constanța. Aceasta s-a
pronunțat cu privire la cauză Hotărârea nr. 83/19.12.2019, considerând ca nefondată sesizarea.
În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar
respinge sesizarea și concluzionează astfel:
1. În conformitate cu prevederile art. 20 din OMEN nr. 4783/2017, CEMU nu soluționează
decât plângeri ale unor persoane fizice sau juridice, care pot fi identificate.
2. Consiliul de Etică și Management Universitar nu a considerat că se impune autosesizarea în
acest caz, pe cale de consecință propunem clasarea sesizării.

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