HOTĂRÂREA
CONSILIULULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR
nr. 9 din data de 31.03.2022
privind memoriul formulat de domnul George Țăranu
înregistrat sub nr. CEMU-244/22.10.2021

Analizând memoriul formulat de domnul George Țăranu, CEMU a solicitat și
înregistrat următoarele documente care au stat la baza prezentei hotărâri:
1. Sesizarea formulată de domnul George Tăranu, nr. CEMU 244/22.10.2021, la
care sunt anexate:
a. Interpelarea domnului George Tăranu adresată domnului Dumitru
Marcel Istrate referitoare la Situație gradații de merit acordate în anii
2019/2020 si 2020/2021.
b. Răspunsul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. 32691/
20.10.2021 la interpelarea domnului George Tăranu.
c. Procedura privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul
didactic titular din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iași Cod PO.DID.11.
d. Standarde minimale ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
(SMU.PROF.1) de prezentare la concursul pentru ocuparea postului
didactic de profesor universitar Cod PO.DID.10-A1.5.
e. Macheta privind domeniile și conducatorii de doctorat din cadrul
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Punctul de vedere nr. 40492 / 07.12.2021 al Universității Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iași, înregistrat la CEMU cu nr. intrare 287/09.12.2021, la
solicitarea CEMU nr. ieșire 273/17.11.2021
Pornind de la acestea, Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat
următoarele:
Domnul George Țăranu, șef de lucrări la Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi”
din Iași, a semnalat faptul că nu au fost respectate criteriile cu privire la acordarea
gradațiilor de merit pentru un număr de șase cadre didactice, în perioada 2019 – 2021.
Astfel, domnul Țăranu sesizează nerespectarea art. 2, alin. (3) din Procedura privind
acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul
Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” COD PO.DID.11, care stabilește:
,,Nu pot participa la concursul pentru acordarea gradației de merit cadrele
didactice care nu îndeplinesc standardele minimale și obligatorii naționale și ale
universității pentru ocuparea posturilor didactice pe care sunt titularizate.”
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Cadrele didactice vizate dețin calitatea de profesor universitar, iar petentul are
în vedere faptul că acestea nu au calitatea de conducător de doctorat, făcând astfel
trimitere la Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice cod PO.DID.10., care, la art. 12 stabilește:
,,Art. 12. Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice de
profesor universitar, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele
condiții:
...
b) deținerea calității de conducător de doctorat. ...”
Constatăm însă că procedura face trimitere la ,,condiții” și nu ,,standarde” care
sunt astfel cele stabilite prin ORDINUL nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de
abilitare.
De asemenea, petentul reclamă faptul că lista cadrelor didactice care beneficiază
de gradația de merit nu este publicată pe site-ul Facultății, așa cum stabilește
Procedura PO.DID.11 la cap. 5.4, alin. (8).
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 domnul George Țăranu,
1. Respinge în totalitate sesizarea, ca fiind neîntemeiată, deoarece procedura
PO.DID.11 privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic titular din
cadrul Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” nu impune, în cazul cadrelor didactice
cu titlul de profesor, condiția de a fi conducători de doctorat, cele sesizate nu se
confirmă sub acest aspect.
Pronunțată în ședința CEMU din data de 31.03.2022, în baza raportului de caz din
data de 31.03.2022.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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