HOTĂRÂREA
CONSILIULULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR
nr. 7 din data de 31.03.2022
privind memoriul formulat de doamna Diana Dragomir
înregistrat sub nr. CEMU-116/31.05.2021

Analizând memoriul formulat de doamna Diana Dragomir, CEMU a solicitat și
înregistrat următoarele documente care au stat la baza prezentei hotărâri:
1. Adresa de înaintare a sesizării formulate de doamna Diana Dragomir,
înregistrată cu nr. CEMU-116/31.05.2021;
2. Solicitarea CEMU nr. 206/06.09.2021 cu privire la un punct de vedere din
partea Universității de Vest din Timișoara cu privire la sesizarea înregistrată cu
nr. CEMU-116/31.05.2021.
3. Punctul de vedere al Universității de Vest din Timișoara, înregistrat cu nr.
CEMU-220/07.10.2021 cu privire la sesizarea înregistrată cu nr. CEMU116/31.05.2021.
Pornind de la acestea, Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat
următoarele:
În cuprinsul memoriului înaintat de către doamna Diana Dragomir au fost
identificate posibile încălcări ale art. 124 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației
naționale nr. 1/2011 în cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Doamna Diana Dragomir a sesizat faptul că domnul Ioan Borozan, cadru didactic la
„Facultatea de Sport din Timișoara” nu și-a „îndeplinit atribuțiile de profesor
universitar, prin faptul că nu se prezintă la ore, iar atunci când totuși o face, nu ne
predă nimic relevant, sub pretextul că «facem noi data viitoare»”. Doamna Dragomir a
anexat un articol și câteva file cu informații referitoare la anumite prelucrări statistice,
care ar fi constituit suportul de curs.
Discuțiile purtate în cadrul CEMU ne-au determinat să apreciem că instituția de
învățământ în cauză este Universitatea de Vest din Timișoara, respectiv Facultatea de
Educație Fizică și Sport. Prin adresa CEMU cu nr. 206/06.09.2021 a fost solicitat un
punct de vedere Universității de Vest din Timișoara, cu păstrarea confidențialității în
ceea ce privește autorul sesizării.
UVT a răspuns prin adresa cu nr. CEMU-220/07.10.2021, aducând mai multe
clarificări cu privire la acest caz:
 Domnul Ion-Silviu Borozan a avut raporturi contractuale cu UVT în perioada
19.03.2021 – 26.09.2021, în baza cărora a prestat activități didactice în regim
de plata cu ora, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.
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Domnul Ion Silviu Borozan a participat la cursurile aferentei disciplinei Metode
de cercetare și a pus la dispoziția studenților toate materialele necesare în
vederea pregătirii pentru susținerea examenului la această disciplină, prin
intermediul platformei Google Classroom.
În pregătirea activității didactice, domnul Ion-Silviu Borozan a procedat la
crearea grupelor de studenți în platforma Google Classroom și la atribuirea
linkurilor de acces la cursuri prin Google Meet.
Pentru aspectele relatate mai sus, au fost aduse dovezi prezentate în anexele
atașate adresei UVT.
Verificările realizate la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport au relevat
faptul că domnul Ion-Silviu Borozan și-a îndeplinit atribuțiile care i-au revenit
în calitate de cadru didactic asociat.

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 majoritate de voturi (6 voturi pentru și
o abținere), adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
cu privire la memoriul formulat de doamna Diana Dragomir,
1. Respinge în sesizarea doamnei Diana Dragomir cu privire la încălcarea art. 124
alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 în cadrul Universității de
Vest din Timișoara, ca fiind neîntemeiată.
Pronunțată în ședința CEMU din data de 31.03.2022, în baza raportului de caz din
data de 31.03.2022.

Ținând cont de faptul că Președintele Consiliului de Etică și Management
Universitar, Ciprian Ion Preda, s-a abținut în prezenta cauză, declarându-și starea de
incompatibilitate, iar Vicepreședintele Consiliului de Etică și Management Universitar,
Flavius Antoniu Baias, a fost absent la ședința din 31.03.2022, prezenta hotârâre se
semnează de
Secretar General al Consiliului de Etică și Management Universitar
Ștefan-Marius Deaconu
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