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COMISIA DE ETICĂ 
 
 

Nr. intern înregistrare Comisie etică 
Nr. 129/06.03.2018 
 

RAPORTUL 

 

Comisiei de etică universitară  

din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

pe anul 2017 

 

 În anul 2017, Comisia de etică universitară a funcționat având un număr de 18 membri, 

noua componență a comisiei a fost aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea nr. 536 din 

15.01.2016 cu completările ulterioare. 

 Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei 

Universităţii Tehnice – titlul IX Etica universitară, Anexa nr. 1 Codul de etică şi deontologie 

universitară, precum şi în conformitate cu Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de 

etică universitară.  

 

Stilul de lucru 

  

Comisia de etică universitară și-a desfășurat activitatea pe baza prevederilor Statutului 

Comisiei privind periodicitatea, cvorumul necesar adoptării deciziilor, demararea cercetărilor 

asupra sesizărilor adresate Comisiei sau asupra autosesizărilor, numirea echipelor de analiză și 

stabilirea competențelor acestor echipe, elaborarea Rapoartelor asupra cazurilor analizate, 

aprobarea acestor rapoarte, etc.  

 Comisia a avut independență totală, fără ingerințe din exterior, în condiții de imparțialitate și 

obiectivitate pentru rezolvarea cazurilor în discuție în sensul eticii și echității universitare.  

 Dezbaterile din cadrul Comisiei au fost principiale, echilibrate și responsabile. 

 Relațiile din interiorul Comisiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare. 

 

Rezolvarea sesizărilor și etapele parcurse 

  

De regulă, etapele parcurse în rezolvarea unei sesizări au fost: 

- Pregătirea și documentarea asupra cazului; 

- Discuții cu părțile implicate, luarea de declarații – dacă a fost cazul; 

- Numirea unei comisii de analiză internă – dacă a fost cazul; 

- Analiza cazului în plen, elaborarea, discutarea și votarea Raportului de caz. 

 

 Comisia a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost nevoie, de la 

persoane (ex: martori) sau entități (ex: Biroul Juridic) care a considerat că pot contribui la 

elucidarea anumitor aspecte relevante pentru cazurile și sesizările supuse atenției Comisiei. 
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Cazurile analizate și rezolvate de către Comisia de Etică 

În perioada supusă analizei, în cadrul comisiei au fost finalizate următoarele cazuri: 

 

1. Sesizarea nr. 5233/02.03.2017, a dlui. Dr. George-Lorin Ghiman, referitoare la concursul 

pentru ocuparea unui post de lector, poziția 25, pe perioadă nedeterminată, în cadrul 

Departamentului de științe socio-umane, teologie, arte – Facultatea de Litere din cadrul CUNB-M 

al UTCN.   

Precizăm că sesizarea a fost analizată direct către Comisia de etică, în ședința din data de 

15.03.2017. 

De asemenea, se precizează în Sesizare, concursul în cauză a fost anulat, iar dl. Ghiman 

prezintă o serie de suspiciuni privind posibile încălcări ale Codului de etică și deontologie 

profesională al UTCN, fără a aduce însă probe concrete în acest sens. 

Comisia a analizat Sesizarea în întregul ei, dar a constatat și faptul că METODOLOGIA DE 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE 

DIN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA nu prevede la nici un articol atribuţii şi 

competenţe ale Comisiei de etică în desfăşurarea concursurilor. 

Având în vedere cele de mai sus, în urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică 

universitară întrunită statutar în şedinţa din 15.03.2017, în prezenţa a 12 din totalul de 18 membri, 

cu 11 voturi ”pentru” și o abținere a decis că Sesizarea dlui. Dr. George-Lorin Ghiman referitoare la 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea unui post de lector, nu este de competenţa Comisiei de 

etică universitară a UTCN. 

Totodată, Comisia a remis Senatului UTCN și Consiliului de administrație următoarea 

Recomandare: Comisia de etică a UTCN recomandă introducerea în “METODOLOGIA DE 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE 

DIN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA” a următoarei prevederi:  

 

Este interzis să facă parte din aceeași comisie de concurs membri care sunt rude sau afini 

(gradul 1-3)! 

 

2. Sesizarea Dlui Rector al UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa, nr. 20249/04.09.2017 pentru 

analizarea cazului dlui prof. Ioan Ardelean, de la Facultatea de Mecanică a UTCN, caz de 

suspiciune de luare de mită, amplu mediatizat în presă și televiziune. 

Sesizarea a fost analizată în cadrul a două ședințe ale Comisiei de etică a UTCN. 

În ședința din data de 13.09.2017, Comisia a constatat că este în imposibilitatea de a 

comunica cu dl prof. Ioan Ardelean, deoarece acesta se afla în arest la domiciliu, avand calitatea 

de inculpat în dosarul 6449/117/2017, și având intedicție de a comunica cu ”... studenții de la 

Facultatea de Mecanică a UTCN precum și cu profesorii sau alți angajați din cadrul Universității 

Tehnice Cluj-Napoca” pe o durată de minim 30 de zile de la data ședinței de judecată – 

03.09.2017. Prin urmare analiza cazului a fost amânată până la o ședința ulterioară a Comisiei, 

care urmează să fie planificată peste minim 30 de zile. 

În ședința din data de 18.10.2017, Comisia a constatat că la data ședinței, dl. Prof. Ioan 

Ardelean NU mai este angajat al UTCN, și deci NU mai intră sub jurisdicția Comisiei de etică, 

acest caz fiind închis. 

Totuși, Comisia s-a angajat să urmărească evoluția cazului în Justiție și să solicite 

organelor competente informații suplimentare despre acest caz, atunci cand acest lucru va deveni 

posibil. 

 

3. Solicitarea nr. 22052/20.09.2017, referitoare la afirmații care nu sunt conforme cu 

realitatea și care apar în cadrul cărții cu titlul “AutoCAD 2017”, autor Ștefan Țălu, apărută la Editura 

Napoca Star in anul 2017, având ISBN 978-606-690-629-6. 
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Sesizarea a fost adresată direct către Comisia de etică, care a analizat-o în ședința din 

data de 18.10.2017. 

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în şedinţa din 

18.10.2017, în prezenţa a 12 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi pentru a aprobat 

acordarea următorului Avertisment scris: 

Dl. Ștefan D.L. Țălu este avertizat să NU mai folosească în lucrările semnate de dânsul în 

calitate de autor sau co-autor afilierea “Facultatea de Mecanică, Departamentul de Autovehicule 

Rutiere şi Transporturi, Colectivul de Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească”, integral sau 

parțial, deoarece nu este conformă cu realitatea. 

 

4. Cererea nr. 2607/02.10.2017, referitoare la acordarea unui Aviz al Comisiei pentru 

publicarea articolului cu titlul “Children’s anxiety in performance sport”, autor Conf. Dr. Carmen 

Aneta Preja, articol care a fost anexat cererii. 

Precizăm că sesizarea a fost adresată direct către Comisia de etică, care a analizat-o în 

ședința din data de 18.10.2017. 

In urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în şedinţa din 

18.10.2017, în prezenţa a 12 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi pentru a aprobat 

acordarea Avizului Comisiei pentru publicarea articolului mentionat mai sus, pe baza unei declarații 

pe proprie răspundere a autoarei, dna Carmen Aneta Preja. 

Întrucât Comisia a primit această declarație, s-a acordat Avizul Comisiei de Etică a UTCN, 

pentru publicarea articolului cu titlul “Children’s anxiety in performance sport” , autor Carmen Aneta 

Preja, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Științe a CUNBM al UTCN. 

 

 Prezentul Raport anual, pentru anul 2017, a fost supus votului membrilor Comisiei de etică 

universitară și a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Presedinte Comisie de Etică Universitară, 

 

Prof. dr. ing.  Alin Suciu 

 

 
 


