HOTĂRÂREA
CONSILIULULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR
nr. 10 din data de 14.04.2022
privind memoriul formulat de doamna Georgeta Olimpia Bera
înregistrat sub nr. CEMU-63/10.03.2022

Analizând memoriul formulat de doamna Georgeta Olimpia Bera și înaintată de
Direcția Generală Învățământ Universitar din cadrul Ministerului Educației, CEMU a
înregistrat următoarele documente care au stat la baza prezentei hotărâri:
1. Adresa de înaintare a sesizării formulate de doamna Georgeta Olimpia Bera,
înregistrată cu nr. 90/E/DGÎI/2022, înaintată de Direcția Generală Învățământ
Universitar din Ministerul Educației către CEMU spre soluționare și înregistrată
cu nr. CEMU-63/10.03.2022.
2. Adresa Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca către domnul secretar
de stat Gigel Paraschiv, înregistrată cu nr. 132/GP/04.03.2022, cu anexele
atașate.
Pornind de la acestea, Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat
următoarele:
Doamna Georgeta Olimpia Bera, având calitatea de prorector cu asigurarea
calității în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), a adresat
Ministerului Educației o contestație înregistrată cu nr. 90/E/DGÎI/2022. Aceasta privește
Hotărârea Senatului UAD nr. 10/18.02.2022, care a aprobat o comisie de analiză
disciplinară constituită prin Decizia Rectorului UAD nr. 585/14.02.2022 pentru
„investigarea eventualelor abateri disciplinare” săvârșite de doamna Bera.
Contestația vizează încălcarea art. 124 alin. (1) lit. a) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, prin nerespectarea prevederilor art. 314 alin. (3) lit. b) din aceeași
lege, care prevede că în cazul personalului de conducere al instituțiilor de învățământ
superior, precum și pentru rezolvarea contestațiilor privind deciziile senatelor
universitare în cazul sancțiunilor disciplinare, acest lucru se realizează prin comisii
numite de Ministerul Educației.
În adresa UAD înregistrată cu nr. 132/GP/04.03.2022, se arată că doamna
Georgeta Olimpia Bera nu a susținut activitățile aferente normei didactice care i-a fost
alocată prin statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022, dar și-a îndeplinit
atribuțiile în ceea ce privește funcția de conducere. Prin urmare, rectorul instituției de
învățământ superior, luând în considerare corespondența dintre Departamentul Pictură
și Consiliul Facultății de Arte Plastice, respectiv faptul că doamna Georgeta Olimpia
Bera urma să fie cercetată pentru o eventuală abatere disciplinară, constând în
neîndeplinirea normei didactice, în calitate de lector universitar și nu pentru atribuții
specifice funcției de conducere, a luat decizia de numi o comisie disciplinară prin
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Decizia Rectorului nr. 585/14.02.2022. Senatul a aprobat decizia anterior menționată
prin Hotărârea nr. 10/18.02.2022.
În ciuda emiterii unei decizii a rectorului și a unei hotărâri de senat universitar,
Legea educației naționale nr. 1/2011 nu distinge modul în care sunt numite comisiile de
analiză în cazul abaterilor disciplinare în funcție de tipologie, ci în funcție de categoria
de personal didactic. Prin urmare, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca ar fi
trebuit să solicite Ministerului Educației să numească o comisie pentru investigarea
abaterilor disciplinare posibil săvârșite de doamna Georgeta Olimpia Bera.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 192, alin.
(1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și art. 25 din
Regulamentul de organizare și funcționare al CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017,
Consiliul de Etică și Management Universitar, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru),
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
cu privire la memoriul formulat de doamna Georgeta Olimpia Bera,
1. Admiterea în totalitate a contestației doamnei Georgeta Olimpia Bera cu
privire la Decizia Rectorului UAD nr. 585/14.02.2022 și Hotărârea Senatului UAD nr.
10/18.02.2022, în sensul în care acestea au fost emise cu încălcarea Legii educației
naționale nr. 1/2011. Recomandăm Rectorului UAD și Senatului UAD să își revizuiască
hotărârile, în sensul anulării celor două acte.
2. Recomandăm Ministerului Educației să numească o comisie de analiză pentru
investigarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite de doamna Georgeta Olimpia Bera,
prorector al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în conformitate cu
prevederile art. 314 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.
Pronunțată în ședința CEMU din data de 14.04.2022, în baza raportului de caz din
data de 14.04.2022.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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