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Nr. 166/29.01.2020 
 
 
 

RAPORTUL 

 

Comisiei de etică universitară  

din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

pe anul 2019 

 

 În anul 2019, 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.8079/26.03.2019 prin care Biroul Consiliului Facultății de Automatică și 

Calculatoare a reclamat nerespectarea Regulamentului ECTS și a Codului de etică al UTCN în 

cazul examenului de la disciplina ”Modelarea proceselor”. 

Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de Etică 

universitară în cadrul ședinței din data de 24.04.2019 în vederea luării unei decizii privind 

competența Comisiei de Etică universitară în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a 

UTCN” și a ”Codului de etică și deontologie profesională” din Carta UTCN. 

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

24.04.2019, în prezenţa a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi, a constatat că 

situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de Etică universitară a 

UTCN. 

 

2. Sesizarea nr.8660/03.04.2019 prin care doamna B. Torpenyi solicita analizarea unor 

aspecte legate de extinderea spațiului de funcționare a bibliotecii de la CUNBM. 

Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de Etică 

universitară în cadrul ședinței din data de 24.04.2019 în vederea luării unei decizii privind 

competența Comisiei de Etică în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a UTCN” și a 

”Codului de etică și deontologie profesională” din Carta UTCN. 

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

24.04.2019, în prezenţa a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi, a constatat că 

situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de Etică universitară a 

UTCN. 

 

3. Reclamația nr.32755/07.11.2019 prin care domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț semnala 

încălcarea unor principii fundamentale și articole din Codul de Etică și Deontologie Universitară. 

Într-o primă ședință a Comisiei din data de 27.11.2019, reclamația nu a putut fi discutată 

deoarece s-a constatat lipsa de cvorum statutar și ședința s-a suspendat. 

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică 

în cadrul ședinței din data de 4.12.2019 în vederea luării unei decizii privind competența Comisiei 

de etică în acest caz, pe baza ”Statutului comisiei de etică a UTCN” și a ”Codului de etică și 

deontologie profesională” din Carta UTCN. 

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

4.12.2019, în prezenţa a 11 din totalul de 18 membri, cu 9 voturi pentru și 2 abțineri, a constatat că 

situațiile prezentate în cadrul reclamației nu sunt de competența Comisiei de Etică Universitară a 

UTCN.  

Domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț s-a adresat Consiliului de Etică și Management Universitar 

din cadrul M.E.N., contestând respingerea reclamației din partea Comisiei de Etică universitară și 

declinarea competenței acestuia privind aspectele semnalate de către dânsul. În consecință, 

Consiliului de Etică și Management Universitar a adresat o solicitare Conducerii UTCN pentru 

transmiterea punctului de vedere al Comisiei de etică universitară referitor la aspectele semnalate 

de către domnul Prof.dr.ing. O. A. Creț. 

Ca urmare a adresei nr.37787/17.12.2019, Comisia de Etică universitară a reanalizat 

reclamația domnului Prof.dr.ing. O. A. Creț în ședința din data de 20.12.2019, pe baza dezbaterilor 

a  întocmit un Raport referitor la aspectele analizate și l-a transmis împreună cu ”Punctul de 

vedere al Comisiei de Etică universitară din UTCN privind sesizarea înregistrată cu 

nr.331/09.12.2019 la CEMU” Conducerii UTCN, la data de 13.01.2020, cu avizul Biroului juridic.  
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Aspecte organizatorice 

 

La data de 11.04.2019 s-a efectuat auditarea Comisiei de etică universitară de către 

Consiliul de Etică și Management Universitar din cadrul M.E.N, la sediul UEFISCDI din București. 

În perioadele 11.03–05.04.2019 și 15.05–13.06.2019 s-a efectuat și un audit public intern 

referitor la misiunea ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019”, în scopul stabilirii 

gradului de implementare a măsurii preventive ”Cod etic/deontologic/de conduită”. 

În urma expirării mandatelor, 8 membri au fost înlocuiți (conform prevederilor art. 3.1 și art. 

3.2 din ”Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară”). Datorită acestor 

modificări au fost aleși noul președinte, vicepreședinte și secretar al Comisiei. 

 

 Prezentul Raport anual, pentru anul 2019, a fost supus votului membrilor Comisiei de Etică 

Universitară și a fost aprobat în unanimitate de către cei 12 membri care au votat. 

 

 

Președinte Comisie de Etică Universitară, 

 

Conf.dr.ing.  F.-Zsongor Gobesz 

 

 
 


