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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Nr. 18 din 28.06.2017

RAPORT DE ACTIVITATE

Activitatea Comisiei de etică în perioada aprilie 2016 – iunie 2017 s-a derulat având la bază
“Codul de Etică și Deontologie Universitară”, aprobat prin hotărârea Senatului Universității “Petru
Maior”, nr. 11 din data de 15.06.2011 și „Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de
Etică” aprobat în ședința Senatului din data de 19 februarie 2014 și actualizat în data de 2 aprilie
2014.
În intervalul mai sus menționat componența comisie a fost următoarea :

• Lector univ. dr. Mona Cristescu reprezentantul desemnat de Senat, Șef lucrări dr. ing.
Liviu Pop reprezentantul Facultății de Inginerie, Conf. univ. dr. Haller Piroska reprezentantul
Facultății de Științe și Litere, Lector univ. dr. Anca Munteanu reprezentantul Facultății de Științe
Economice, Juridice și Administrative, ec. Gabriela Boangăr reprezentantul personalului didactic auxiliar, student Daniel Grigoriu și student Florin Gliga reprezentanți ai studenților. Precizăm faptul
că în ședința Comisie de Etică din data de 13 iulie 2016 au fost desemnați cu unanimitate de voturi
președintele comisiei - d-na Lector univ. dr. Mona Cristescu și secretarul comisiei - Lector univ. dr.
Anca Munteanu.
• Începând cu 1 octombrie 2016 cei doi reprezentanți ai studenților în Comisia de Etică își
pierd calitatea de student prin absolvirea studiilor universitare ceea ce a impus completarea
comisiei cu Daniel Grigoriu ca reprezentant al masteranzilor și Vlad Chiciu reprezentant al
studenților.

În perioada aprilie 2016 - iunie 2017 au fost depuse și înregistrate la secretariatul tehnic al
Comisiei de Etică următoarele sesizări:

• Sesizarea cu nr. 10 din data de 08.07.2016 depusă de un cadru didactic cu privire la
comportamentul neacademic al unor studenți în cadrul unui examen;

• Sesizarea cu nr. 11 din data de 08.07.2016 depusă de membrii unei comisii de licență din
cadrul universității noastre privitoare la comportamentul neacademic a unui student în
cadrul unui examen ;
• Sesizarea nr. 19 din data de 28.10.2016 depusă de un cadru didactic cu privire la
acuzațiile ce i s-au adus în cadrul unei ședințe de Senat.
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• Sesizarea nr. 4 din data de 05.04.2017 depusă de un cadru didactic la rectoratul UPM (nr
de înregistrare 1348 din 05.04.2017) și redirecționată de către dl. Rector al Universității
către CE pentru a i se formula un răspuns la pct. 5 din sesizarea acestuia.
• Sesizarea nr. 6 din data de 08.05.2017 depusă de o studentă cu privire la atitudinea
„ostilă” avută de un cadru didactic la adresa ei.

• Sesizarea nr. 7 din data de 10.05.2017 depusă de un cadru didactic, în care reclamă tonul
„agasant” și atitudinea unei studentei care a manifestat o insistență peste limitele
acceptate de aceasta.

În ședințele Comisiei de Etică din 13 iulie 2016, 9 noiembrie 2016, 28 noiembrie 2016, 7
decembrie 2016, 19 decembrie 2016, 21 decembrie 2016, 9 februarie 2017, 11 aprilie 2017, 23 mai
2017, 24 mai 2017, 25 mai 2017, 30 mai 2017 au fost parcurse etapele prevăzute în cadrul
Regulamentului Comisiei de Etică, dar și a Codului de Etică și Deontologie Universitară fiind
soluționate complet sesizările mai sus menționate, astfel:

• La sesizarea nr. 10 din 08.07.2016, comisia a propus Rectorului Universității „Petru
Maior” aplicarea sancțiunii de exmatriculare cu drept de reînmatriculare în anul
universitar 2016-2017;
• La momentul analizării faptelor din sesizarea nr. 11 din 08.07.2016, datorită pierderii
calității de student, comisia constată imposibilitatea obiectivă de demarare a procedurii
de tragere la răspundere, a persoanei în cauză, pentru încălcarea normelor de etică
universitară.
• La sesizarea nr. 19 din data de 28.10.2016, comisia a propus reconcilierea pe cale
amiabilă a persoanelor în cauză.
• Membrii comisiei de etică, sub obligativitatea păstrării caracterului confidențial al
sesizărilor adresate comisiei, resping sesizarea nr. 4 din data de 05.04.2017.
• Referitor la sesizările nr. 6 din data de 08.05.2017 și nr. 7 din data de 10.05.2017, acestea
sunt în curs de soluționare, la data întocmirii raportului de activitate.

În urma discuțiilor avute în ședința Comisiei de Etică din data de 9 noiembrie 2016 s-a
apreciat necesitatea revizuirii “Codului de etică și deontologie universitară”, precum și a
“Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Etică. ”

Președintele Comisiei de Etică Universitară,
LECTOR UNIV. DR. MONA CRISTESCU
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