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Hotărâre nr. 75/03.06.2020 

 

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 sesizările înregistrate cu nr. 59/14.03.2019, nr. 90/18.04.2019, nr. 

103/06.05.2019 și nr. 207/14.08.2019, formulate de domnul Romulus Lungu, în care vizează 

anumite aspecte de management universitar în ceea ce privește Universitatea din Craiova, în ședința 

din 03.06.2020, în unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 59/14.03.2019. 

2. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 59/14.03.2019. 

3. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 90/18.04.2019. 

4. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 103/06.05.2019 

5. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 207/14.08.2019. 

6. Adresa Universității din Craiova către Ministerul Educației Naționale înregistrată cu nr. 

15.103 bis din 23.01.2019. 

7. Adresa Universității din Craiova către Ministerul Educației Naționale înregistrată cu nr. 

15.164 bis din 20.02.2019. 

8. Documentele primite de la Universitatea din Craiova cu data de 24.10.2019, precum și 

informațiile rezultate în urma audierii domnului rector Cezar Ionuț Spînu.  

 

Concluzii:  

Prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu, fost cadru didactic titular în cadrul Universității din Craiova a 

formulat mai multe plângeri cu privire la o serie de aspecte legate de managementul universitar din 

cadrul instituției de învățământ superior în care a predat. Principalele aspecte sesizate sunt: 

 Aplicarea în mod arbitrar a prevederilor art. 289 alin. (6) și (7) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011. 

 Nerespectarea prevederilor privind transparența în ceea ce privește desfășurarea 

concursurilor pe posturi didactice. 



   

 
CCC 

Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, 010013, Bucureşti  
          Tel: +40 21 307 19 18, Fax: +40 21 307 19 19 E-mail: cemu@uefiscdi.ro 
          www.cemu.ro 

 Numirea ilegală a prodecanilor de către rector. 

 Numirea unui număr disproporționat de prorectori. 

 Funcționarea ilegală a INCESA 

Analizând documentele, CEMU nu a identificat elemente care să confirme aspectele reclamate de 

petent. În plus, nu au fost identificate încălcări ale prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 

și ale legislației subsecvente. CEMU, respinge, prin urmare, solicitările domnului prof. univ. dr. ing. 

Romulus Lungu.  

 

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

        


