Hotărâre nr. 5/18.02.2021
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 sesizarea înregistrată cu
nr. CEMU - 118/07.09.2020, depusă de doamna Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta, cu privire la
posibile nereguli și ilegalități vizând concursul pentru postul vacant de referent S la disciplina
Chimie organică generală și anorganică, Departamentul Farmacie I, Facultatea de Farmacie,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în ședința din
18.02.2021, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa doamnei Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta, înregistrată cu nr. CEMU118/07.09.2020.
2. Adresa Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București,
înregistrată cu nr. CEMU-163/29.10.2020.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Doamna Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta a înaintat CEMU un memoriu prin care reclamă mai
multe aspecte:


CEMU nu a întreprins niciun fel de măsuri și nu a comunicat doamnei Nedelcu niciun
răspuns față de memoriul pe care aceasta pretinde că l-a înaintat în data de
12.08.2020.



Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, precum
și Consiliul de administrație al instituției de învățământ superior nu ar fi întreprins
măsuri în vederea soluționării situațiilor semnalate prin memoriile înaintată de petentă
din 11.08.2020 și 12.08.2020.



În cadrul concursului pentru postul vacant de referent S la disciplina Chimie organică
generală și anorganică, Departamentul Farmacie I, Facultatea de Farmacie, mai precis
a probei scrise, desfășurate pe 01.09.2020, au fost semnalate următoarele probleme:
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o La data probei scrise, în interiorul sălii unde s-a desfășurat proba ar fi fost deja
prezent un candidat înainte ca celorlalți patru să li se permită intrarea.
o Așezarea în sală a candidaților ar fi fost „premeditată strategic”.
o Candidații ar fi fost obligați să semneze pe spatele foii de concurs.
o Membrii comisiei nu s-au prezentat în fața candidaților.
o Timpul alocat probei scrise ar fi fost insuficient – 2 ore.
o Petenta ar fi fost „șicanată” și întreruptă constant preț de 40 de minute.
o Formularea subiectelor ar fi fost realizată în mod ilegal și abuziv, făcând
trimitere la o legislație care nu ar mai fi în vigoare.
o Petenta ar fi fost jignită cu scopul de a fi șicanată.
o Numerotarea foilor de concurs ar fi fost realizată astfel încât să i se identifice
lucrarea la evaluarea acesteia.
o La sfârșitul probei scrise i-a fost luată foaia cu subiecte și ciornele.
o Afișarea rezultatelor la proba scrisă a fost făcută târziu.
o Calendarul de concurs nu ar fi prevăzut un termen limită pentru contestație.
o Alte încălcări ale HG nr. 286/2011 cu privire la evaluarea candidaților.
CEMU a solicitat un punct de vedere din partea Comisiei de Etică și Deontologie
Universitară a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (CEDUUMFCD), prin adresa nr. CEMU-122/08.09.2020. Aceasta a analizat aspectele semnalată de
petentă în vederea verificării respectării art. 3 alin. (3) (nediscriminarea și egalitatea de
șanse), art. 4 (meritul), art. 7 (transparența) și art. 8 (responsabilitatea) din Codul de Etică și
Deontologie a instituției de învățământ superior.
Prin Hotărârea nr. 1/22.10.2020 a CEDU-UMFCD, luată în baza Raportului de caz nr.
1/11.10.2020, Comisia de Etică și Deontologie Universitară a stabilit că „nu pot fi reținute
încălcări ale normelor” mai sus menționate, iar acuzațiile formulate de doamna Nedelcu
Georgeta Gabriela sunt nefondate.
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Concluzii
Acuzațiile formulate de petenta Nedelcu Georgeta Gabriela nu sunt însoțite de dovezi
concrete. Din actele prezentate nu reies încălcări ale legislației naționale sau la nivelul
UMFCD.
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar
respinge petiția doamnei Nedelcu Georgeta Gabriela.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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