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Hotărâre nr. 74/03.06.2020 

 

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 – 279/25.10.2019, formulată 

de domnul prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu privind anumite încălcări ale legislației de către 

conducerea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în ședința din 

03.06.2020, cu 7 voturi pentru și nici unul împotrivă. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu, înregistrată cu nr. 279/25.10.2019. 

2. Răspunsul Comisiei de Etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. 326/02.12.2019. 

3. Documentele prezentate de prof. univ. dr. ing. Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în cadrul audierii din  27.02.2020. 

Concluzii:  

Acuzația că s-a dorit pe termen scurt desființarea domeniului profesional de inginer zootehnist nu se 

susține prin argumente. Situația fermei didactice de la „Șapcă Verde” – Florești, jud. Cluj nu este de 

natură a împiedica desfășurarea procesului didactic în condiții optime, conducerea instituției de 

învățământ superior punând la dispoziția titularului de disciplină condițiile necesare pentru a realiza 

elementele din planul de învățământ. 

 

Aflate într-o vădită stare de degradare, spațiile USAMV Cluj-Napoca din Calea Florești, Cluj-

Napoca și Jucu, jud. Cluj vor intra într-un proces de reabilitare. Considerăm că nu există, la 

momentul actual, aspecte care să ridice probleme în ceea ce privește desfășurarea proiectului 

„Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice 

destinate învățământului agricol”, cod MySMIS 119837, finanțat prin POR 2014-2020. 

 

Apreciem că nu există aspecte care să pericliteze desfășurarea activității didactice la ferma Cojocna. 
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În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar  

respinge sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu, ca fiind neîntemeiată.  

 

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

  


