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RAPORT
cu privire la activitatea desfășurată de
Comisia de Etică universitară
în anul 2016
Comisia de Etică universitară (CEU) din Universitatea din Petroşani
(UPet) funcţionează conform art.306 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
Cartei Universității din Petroşani şi Hotărârii Senatului universitar nr. 64 din
data de 19.05.2016.
Comisia de Etică universitară a UPet şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu legislaţia în vigoare de la nivel naţional, prin respectarea
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară din Carta Universitară
a UPet şi potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a CEU.
În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică şi deontologie
universitară, pe parcursul anului 2016 CEU a urmărit respectarea normelor de
etică şi deontologie universitară în întreaga comunitate academică astfel încât să
se formeze şi să se întărească un climat universitar bazat pe cooperare şi
competiţie corectă, pe profesionalism şi competenţă, care să conducă la
creşterea constantă a prestigiului universităţii.
În Universitatea din Petroşani, se fac eforturi susținute pentru existența un
climat de muncă, colaborare şi bună înţelegere, membrii comunităţii academice
acționând pentru atingerea obiectivelor principale ale activităţii lor.
În cursul anului 2016, membrii CEU s-au întâlnit în mai multe şedinţe,
ordinare dar și extraordinare, determinate atât de alegerile la nivelul structurilor
Universității, cât și de activități curente ale Comisiei.
În şedinţa din data de 28.01.2016 au fost analizate conţinutul unei
Sesizări adresate CEU de către un membru al comunității academice a
universității referitoare la conduita în cercetare a unui coleg din aceeași facultate
și a unei Recomandări pentru elaborarea unei lucrări de specialitate de către un
specialist aflat în detenție. În cadrul discuţiilor cu cadrul didactic reclamat în
Sesizare, membrii CEU au hotărât că sunt necesare anumite documente pentru
clarifcări ulterioare, cei doi membri ai comunității academice (reclamant și
reclamat) urmând a fi notificați pentru informații suplimentare. A fost de
asemenea invitat cadrul didactic care a dat Recomandarea: în urma discuțiilor,
membrii CEU au concluzionat că Recomandarea este corectă, specialistul
pentru care a fost făcută fiind absolvent al Universității (promoția 1993), cu o

activitate profesională deosebită, la un moment dat fiind Director de Exploatare
minieră.
Începând cu 19.05.2016 funcționează noua Comisie de Etică universitară,
formată din 11 membri, nominalizați atât din partea Senatului, cât și a
Consiliului de Administrație al Universității din Petroşani.
Din 15.07.2016 CEU a lucrat în mai multe ședințe, toate ca efect al
revenirii asupra Sesizării menționate anterior, prin care același membru al
comunității academice era reclamat de catre colegul său referitor la
comportamentul neetic manifestat în activitatea de cercetare și care s-a
concretizat în final prin publicarea unei cărți avându-l pe reclamat ca unic autor;
în această perioadă, toate activitățile Comisiei (informare, audierea parților
implicate, analiză) au fost orientate pentru rezolvarea Sesizării, în luna
decembrie fiind întocmit Raportul de caz.
În colectivele departamentelor, în Consiliile facultăţilor și în Senat
membrii CEU au făcut apel la asigurarea unor relaţii etice în mediul academic
(cadre didactice şi studenţi) și pentru aplicarea principiilor etice în activităţile de
editare, de cercetare, de evaluare şi de examinare.
Membrii comunităţii universitare se bucură de respectul cuvenit în
comunitatea din care fac parte, iar cei din structurile de conducere au relaţii
bune de colaborare cu instituţiile Administraţiei publice locale şi judeţene, cu
agenţii economici, cu ONG-uri şi cu mass-media.
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