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RAPORT
cu privire la activitatea desfășurată de
Comisia de Etică universitară
în anul 2018
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 2017 adoptată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 21 / 16.03.2017 şi avizată
de către Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 28545 / 27.03.2017.
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, parte a Cartei Universitare a UPet şi potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CEU adoptat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 52 /
26.04.2018.
În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică şi deontologie universitară,
pe parcursul anului 2018 CEU a acţionat pentru respectarea normelor de etică şi deontologie
universitară în întreaga comunitate academică, astfel încât să se consolideze un climat al
activităţilor universitare bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe profesionalism şi
competenţă, care să conducă la creşterea prestigiului universităţii, marea majoritate a
membrilor comunităţii academice acționând constant pentru atingerea acestor obiective.
În cursul anului 2018, membrii CEU s-au întâlnit în două şedinţe, determinate de
activitățile curente, Comisia neînregistrând nicio sesizare:
În şedinţa din data de 15.03.2018 au fost prezentate şi aprobate Raportul cu privire
la activitatea desfăşurată de Comisia de Etică universitară în anul 2017 şi Regulamentul
de organizare şi funcţionare a CEU-2018, care au fost trimise ulterior Senatului universitar
pentru aprobare. De asemenea, a fost prezentată Cererea către CA pentru completarea cu noi
componenţi a Comisiei de Etică Universitară ca urmare promovării pe funcţii de Director şi a
pensionării unor membri, respectiv a finalizării alegerilor Reprezentanţilor studenţilor pentru
anul 2018.
În şedinţa din data de 14.06.2018 au fost prezentate Hotărârea nr.6/20.11.2017 şi
Raportul final nr.6/20.11.2017 emise de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (înregistrat UPet 2198/12.04.2018 şi CEU
22/16.04.2018) prin care este susţinută Hotărârea nr.1/19.01.2017 pentru care fusese depusă
la CNECSDTI Contestaţia cu nr. 28/08.06.2017, cazul fiind astfel finalizat. De asemenea a
fost prezentată noua componenţa a CEU şi discutată necesitatea elaborării unor Proceduri
care, începând cu anul universitar 2018-2019, să reglementeze suplimentar şi să
îmbunătăţească funcţionarea CEU.
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Se menţionează că toate documentele care susţin funcţionarea, activitatea, Sesizările
şi Hotărârile Comisiei de Etică universitară se află la Președintele CEU.
În colectivele Departamentelor, în Consiliile facultăţilor și în Senatul universitar,
membrii CEU au acţionat şi făcut apel pentru 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.
Prezentul Raport a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din
Petroşani prin Hotărârea ___/___.01.20l9.
Ianuarie 2019
Președinte CEU
Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
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