Hotărâre nr. 9/15.04.2021
de rectificare a erorii materiale conținute de hotărârea nr. 1/28.01.2021
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 prezenta hotărâre de rectificare a erorii materiale conținute de Hotărârea nr. 1/28.01.2021,
prin care s-a respins contestația înregistrată cu nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul
conf. univ. dr. Augustin Curticăpean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și
Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în
ședința din 28.01.2021. Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședința din 15.04.2021, cu votul a
7(șapte) din cei 8(opt) membri prezenți. Doamna Anca Meda Georgescu nu a participat la vot, fiind
în incompatibilitate conform prevederilor art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul Augustin Curticăpean, înregistrată cu nr. CEMU –
50/16.03.2021 împotriva Hotărârii CEMU nr. 1/28.01.2021.
2. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Etică și Management Universitar din data de
28.01.2021.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
Domnul Augustin Curticăpean a sesizat prin plângerea prealabilă înregistrată cu nr. CEMU –
50/16.03.2021 împotriva Hotărârii CEMU nr 1/28.01.2021, faptul că aceasta ar încălca prevederile
art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management
universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017. În fapt, prin adoptarea în unanimitate, unul dintre
membrii consiliului ar fi fost în conflict de interese. Este menționată doamna Anca Meda
Georgescu, cadru didactic al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureș.
Procesul verbal al ședinței Consiliului de Etică și Management Universitar din data de 28.01.2021
reține faptul că hotărârea a fost adoptată în majoritate (7 membri din cei 8 prezenți), în contextul în
care doamna Anca Meda Georgescu s-a abținut de la vot. Dânsa a fost înștiințată cu privire la starea
de incompatibilitate încă din momentul în care a fost depusă sesizarea dumneavoastră și – pe cale
de consecință – nu a participat la nicio etapă de soluționare a acestei sesizări.
În aceste condiții, consemnarea din hotărârea nr. 1/28.01.2021/și din procesul-verbal pe baza căruia
s-a redactat hotărârea, în care s-a menționat că aceasta a fost adoptată „în unanimitate”, reprezintă o
eroare materială, care urmează a fi rectificată prin prezenta hotărâre.
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Concluzii:
-

Se constată eroarea materială existentă în cuprinsul Hotărârii nr. 1/28.01.2021, în sensul că
hotărârea a fost adoptată „în unanimitate”;
Paragraful „Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge contestația înregistrată cu
nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul conf. univ. dr. Augustin Curticăpean,
referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și Deontologie a UMFST nr.
8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în ședința din 28.01.2021,
în unanimitate” se înlocuiește cu următorul paragraf: „Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea
de a respinge contestația înregistrată cu nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul
conf. univ. dr. Augustin Curticăpean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și
Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a
petentului, în ședința din 28.01.2021, cu votul a 7 (șapte) din cei 8 (opt) membri prezenți.
Doamna Anca Meda Georgescu nu a participat la vot, fiind în incompatibilitate conform
prevederilor art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de
etică și Management Universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017”.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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