Hotărâre nr. 2/28.01.2021
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 petiția înregistrată cu nr.
CEMU cu nr. 183/18.11.2020 formulată de de doamna Geta Elisabeta Duican, cu privire la
posibila nerespectare a metodologiei de acordare a burselor studențești în Universitatea din
Craiova, în ședința din 28.01.2021, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa doamnei Geta Elisabeta Duican, înregistrată cu nr. CEMU-183/18.11.2020.
2. Adresa Universității din Craiova, înregistrată cu nr. CEMU-03/12.01.2021, ca urmare
a solicitării realizate de consiliu pentru a acorda un punct de vedere prin adresa nr.
CEMU-02/11.01.2021.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Doamna Geta Elisabeta Duican, studentă în cadrul unui program de studii universitare de
master din cadrul Facultății de Științe a Universității din Craiova a solicitat o verificare a
respectării procedurilor privind acordarea burselor studențești, întrucât „apar persoane care
obțin bursa de merit și nu se regăsesc pe lista celor admiși”. Aceasta mai arată că „studenții
vorbesc că sunt aceleași persoane an de an, se înscriu primesc bursa un semestru și nu
termină anul”.
Universitatea din Craiova, prin răspunsul trimis CEMU, a arătat că au existat două sesiuni de
admitere la studiile universitare de master, nu doar cea din septembrie 2020, așa cum rezultă
din sesizare. De asemenea, s-a precizat că Regulamentul privind acordarea burselor și a altor
forme de spriin material pentru studenți a fost respectat, fiind oferite mai multe detalii în
acest sens.
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De asemenea, la nivelul instituției de învățământ superior „nu a fost depusă nicio contestație
la nivelul comisiei de burse a Facultății de Științe, în sensul invocat de petentă”.

Concluzii
Sesizarea înaintată CEMU de către doamna Geta Elisabeta Duican nu este susținută de dovezi
concrete ale fraudării procesului de acordare a burselor de merit. Universitatea din Craiova a
prezentat, detaliat, modul în care acestea au fost distribuite.
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar
respinge petiția doamnei Geta Elisabeta Duican.

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