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Hotărâre nr.  76/03.06.2020 

 

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 – 266/24.10.2019, formulată 

de doamna prof. univ. dr. Marina Spînu, 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 un vot împotrivă. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. ing. Marina Spînu, înregistrată cu nr. 266/24.10.2019 . 

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

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

3. Rapoartele Corpului de Control ale Ministerului Educației și Cercetării nr. 

568/DGJC/02.06.2013, nr. 474/12.06.2017, nr. 487/28.09.2017 și nr. 478/2018. 

4. Documentele și informațiile 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:  

În sesizarea înaintată de prof. univ. dr. ing. Marina Spînu sunt menționate mai multe exemple de 

încălcări ale prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv exemple de management 

defectuos din partea conducerii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca.  

În urma analizei documentelor Consiliul de Etică și Management Universitar  respinge sesizarea și 

concluzionează astfel: 

 

1. Acuzațiile prezentate de doamna prof. univ. dr. Marina Spînu nu se susțin. 
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2. Nu există dovezi de încălcare a raportului instituțional între rector și Senatul USAMV 

Cluj-Napoca. 

3. Modificările operate în structurile departamentelor din cadrul facultăților din USAMV 

Cluj-Napoca au respectat cadrul legal. 

4. Nu a existat nicio cercetare disciplinară în sensul Legii educației naționale nr. 1/2011 a 

domnului prorector prof. univ. dr. Adrian Nechita Oros. 

5. Sporurile salariale au fost acordate în conformitate cu Legea nr. 63/2011 privind 

încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământ și OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 

Oportunitatea acordării acestora revine ordonatorului de credite, în baza autonomiei 

universitare. 

6. Se infirmă acuzația privind duplicarea unor drepturi salariale pentru aceeași funcție. 

7. Conducerea USAMV Cluj-Napoca a optimizat cheltuielile privind numeroasele 

contracte de asistență juridică pentru universitate. 

8. Toate locurile vacantate în Consiliile Facultăților și în Senat au fost ocupate în urma 

alegerilor desfășurate conform regulamentelor și legislației în vigoare, calendarul și 

desfășurarea lor fiind aprobate/validate de către Senatul USAMV Cluj-Napoca. 

9. Actualul director CSUD a fost ales respectându-se legislația în vigoare, precum și 

reglementările interne.  

10. Modificările Planurilor de învățământ și a statelor de funcții ale personalului didactic și 

de cercetare s-au realizat cu consultarea membrilor departamentelor și a consiliilor 

facultăților. 

11. Procedura de votare a Regulamentului Școlii Doctorale de Medicină Veterinară a 

respectat reglementările legale în vigoare.  

12. Toate cadrele didactice din USAMV Cluj-Napoca care au împlinit vârsta legală de 

pensionare au primit ajutorul instituției de învățământ superior pentru întocmirea 

dosarului de pensionare.  

13. Comisiile de concurs și comisiile de specialitate CNATDCU au verificat și validat 

îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a unui post didactic de către toți 

candidații.  
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14. Echipele Corpului de Control ale MEC au stabilit, la rândul lor, că acuzațiile aduse, 

inclusiv de prof. univ. dr. Marina Spînu, nu se susțin.  

 

Prin urmare, CEMU respinge solicitarea petentului ca neîntemeiată.  

 

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

        


