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RAPORT
cu privire la activitatea desfășurată de
Comisia de Etică universitară
în anul 2021
În Universitatea din Petroşani (UPet) au fost făcute în continuare eforturi pentru
existenţa unui climat de muncă, colaborare şi bună înţelegere, în general membrii comunităţii
academice acţionând pentru atingerea obiectivelor principale ale universităţii şi activităţii lor.
Comisia de Etică universitară (CEU) din UPet funcţionează conform art.306 din
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a Cartei Universităţii din Petroşani 2019 adoptată prin
Hotărârea Senatului universitar nr. 156 / 19.12.2019 şi avizată de către Ministerul Educaţiei
Naţionale cu nr. 3756 / DGJ / 06.01.2020 (CartaUPet-2019) şi potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CEU adoptat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 52 /
26.04.2018 (ROFCEU-2018).
Comisia de Etică Universitară (CEU) este formată din 11 membri, nominalizaţi din
partea Consiliului de Administraţie, a Senatului și a reprezentanţilor studenţilor din
Universitatea din Petroşani și numiți prin Decizii ale Rectorului UPet.
Și în anul 2021 a rămas activă starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii
COVID-19, fapt care a impus restricţii şi a influenţat viaţa socială şi regimul de funcţionare
al instituţiilor. În urma finalizării alegerilor structurilor Asociațiilor studenților din UPet, prin
adresa înregistrată CEU- 6/22.02.2021 au fost nominalizați cei doi membri din partea
Reprezentanților în componența CEU.
În cursul anului 2021 membrii Comisiei de Etică Universitară s-au întâlnit față-în-față
și on-line (din cauza pandemiei cu coronavirus), în şedinţe determinate de diferite solicitări
trimise comisiei. Având în vedere cronologia activităţilor şi problematica, acestea au fost:
1. În cazul Hotărârii nr.2 din 16.12.2020 la Reclamaţia înregistrată cu nr. UPet2002/19.03.2020 și CEU-8/19.03.2020 referitoare la candidatura / alegerea Rectorului UPet,
prof.univ.dr.ing. RADU Sorin-Mihai, pentru un loc de membru în Senatul universitar pentru
legislatura 2020-2024, au fost parcurse procedurile stabilite prin CartaUPet-2019 și
ROFCEU-2018: au fost trimise Notificări părților care au fost informate referitor la
depunerea eventualelor contestații la Hotărâre. Pentru că nu au fost depuse contestații, prin
Hotărârea 49/26.03.2021 Senatul a aprobat Hotărârea 2/2021 a CEU privind respingerea
Reclamației, aceasta devenind astfel definitivă.
2. Referitor la Reclamația depusă cu nr. UPet- 865/04.02.2020 şi CEU- 7/04.02.2020
de conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin, referitoare la domnii şef lucr.dr.ing. DANCIU Ciprian
şi prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore pentru comportament neetic faţă de reclamant şi activitatea
CEU, în urma discuțiilor din cadrul Ședinței CEU din 18.03.2021 petentul a hotărât să-și
retragă Reclamația. Astfel, prin adresa înregistrată UPet- 2338/31.03.2021 şi CEU13/05.04.2021 a fost înaintată CEU Cererea de retragere cu motivarea : „Procedez astefel ca
urmare a faptului că dl. prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore s-a pensionat și nu doresc să devin un
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factor de stres suplimentar, de părerea proprie că dl. conf.univ.dr.ing. DANCIU Ciprian a fost
manipulat atunci când a semnat actele menționate anterior, dar și de situația de criză indusă
de pandemia de COVID19, care face foarte dificilă desfășurarea lucrărilor comisiei în aceste
vremuri”. Ca urmare a faptului că nu au fost demarate acțiuni ale CEU referitoare la această
reclamație, cazul se consideră închis.
3. În cadrul procesului de evaluare instituțională a Universității din Petroșani, Comisia
de Etică universitară a fost componentă evaluată. A fost organizată o întâlnire pe ZOOM în
care membrii comisiei de evaluare au fost informați, au pus întrebări și au primit răspunsuri
referitoare la activitatea CEU în general, la respectarea prevederilor legale dar și la anumite
cazuri aflate în atenția comisiei și la modul de rezolvare al acestora.
4. În data de 02.06.2021 a fost organizată on-line Dezbaterea națională cu privire la
Codul de referință al eticii și deontologiei universitare – reglementare cadru privind codurile
de etică universitară, eveniment în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior:
internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc” (POCUINTL), derulat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației. La acest eveniment au
participat Președintele și Secretarul CEU.
5. La CEU cu nr. 16/05.10.2021 a fost înregistrată adresa nr. 5800/2021 din partea
Compartimentului Audit Public Intern (CAPI) referitoare la „Evaluarea sistemului de
prevenire a corupției 2021”, componentă a Planului anual de audit al Universității. Au fost
completate documentele solicitate și au fost trimise CAPI în termenul solicitat prin adresa
CEU-17/14.10.2021 și UPet-6674/15.10.2021.
În general, membrii comunităţii universitare se bucură de respectul cuvenit, iar cei
din structurile de conducere au relaţii bune de colaborare cu instituţiile administraţiei publice
locale şi judeţene, cu agenţii economici semnificativi, cu ONG-uri şi cu mass-media.
Prezentul Raport a fost întocmit în două exemplare, unul pentru Senatul Universităţii
din Petroşani.
Prezentul Raport a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din
Petroşani prin Hotărârea HS nr. 41/31.03.2022.
martie 2022
Președinte CEU
Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
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