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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
COMISIA DE ETICĂ 
Dosar nr. 3/2022 
 
 
 
 

RAPORT FINAL DE CAZ 

Privind sesizarea domnului A. O. A. 

înregistrată cu nr. 2061 din data de 02.05.2022 

 
 

 La data de 02.05.2021 domnul A. O. A. (numit în sesizare A. O.), student 
anul I la Facultatea de Ştiinţe, specializarea Matematică – Informatică, din cadrul 
Universităţii din Craiova, a depus sesizarea înregistrată sub nr. 2061/02.05.2022, 
adresată Comisiei de Etică. 
 În sesizare, domnul A. O. A. solicită cercetarea unor fapte legate de 
comunicarea realizată de cadrele didactice în relaţia cu studenţii pe grupul de 
WhatsApp Admitere Mate-Info, folosit în mod oficial de cadrele didactice din 
Departamentul de Matematică pentru a posta informaţii legate de 
desfăşurarea activităţilor didactice de către studenţi, privitor la următoarele 
acuzaţii: 
 

a) Acuzația referitoare la transmiterea de mesaje cu tentă religioasă pe 
grupul de de WhatsApp Admitere Mate-Info de către domnul prof. univ. dr. 
I. R. 

 
 Reclamantul, în ședința de audiere, a susţinut verbal că, pe lângă mesajele cu 
tentă religioasă, au fost transmise şi mesaje cu tentă politică, însă nu a prezentat 
Comisiei de Etică dovezi sau martori în susținerea acuzației privind transmiterea de 
mesaje cu tentă religioasă sau politică pe grupul de WhatsApp Admitere Mate-Info 
de către domnul profesor I. R. 

Mesajele şi corespondenţa transmise prin intermediul aplicaţiei WhatsApp 
Messenger au caracter strict personal şi confidenţial, fiind de competenţa organelor 
specializate cercetarea şi verificarea comunicaţiilor efectuate de utilizatori prin 
intermediul aplicaţiilor de comunicare media.  
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Comisia de Etică nu are atribuţii privitoare la închiderea grupului WhatsApp 
Admitere Mate-Info, o astfel de solicitare este posibilă numai la cererea expresă a 
membrilor grupului adresată administratorului grupului. 

Comisia nu are atribuţii legale pentru a verifica corespondenţa şi mesajele 
transmise prin intermediul aplicaţiei WhatsApp Messenger, sau alte aplicații. 
Mesajele transmise prin intermediul aplicaţiei WhatsApp Messenger pot fi accesate 
doar de membrii grupului respectiv. 

În conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 306 şi următoarele din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și prevederile Regulamentului de organizare și 
funcţionare a Comisiei de Etică, prin care se precizează responsabilitățile 
referitoare la elementele care fac obiectul sesizării, rezultă clar că verificarea 
corespondenţei transmise prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie, precum şi 
închiderea unui grup constituit prin intermediul unei aplicaţii media, nu intră în 
sfera de atribuții ale Comisiei de Etică. 

Mai mult, reclamantul nu a furnizat Comisiei probe în susținerea afirmațiilor 
sale. 
 

b) Acuzația privind privind încălcarea normelor GDPR de către 
doamna C. G. G. (numită în sesizare C. D.), având funcția de secretară, prin 
intermediul grupului WhatsApp Admitere Mate-Info, prin postarea de mesaje 
ce privesc date personale ale unui student 

 
Transmiterea de date cu caracter personal prin intermediul unei aplicaţii de 

comunicaţii media poate constitui o încălcare a Regulamentului U.E. 679/2016, 
însă numai persoana căreia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal în 
spațiul media poate solicita ștergerea conţinutului şi aplicarea dispoziţiilor legale 
privitoare la prelucarea datelor cu caracter personal.  

Reclamantul nu a susţinut faptul că au fost transmise prin intermediul 
grupului din aplicaţia WhatsApp informaţii cu privire la datele sale cu caracter 
personal, nefiindu-i încălcate drepturile fundamentale sau afectată imaginea 
personală. Totodată nici o altă persoană membră a grupului respectiv nu a reclamat 
încălcarea normelor GDPR prin transmiterea de date cu caracter personal prin 
intermediul grupului de WhatsApp. 

Potrivit dispoziţiilor Regulamentului U.E. 679/2016, reclamantul dispune de 
prerogativa de a solicita ştergerea datelor sale din grupul de WhatsApp Admitere 
Mate-Info, sau din orice aplicație media. 
 Dreptul la confidenţialitate al studenţilor, cadrelor didactice şi personalului 
administrativ este garantat pentru problemele care ţin de viaţa privată, status 
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marital, orientare sexuală, dizabilităţi ascunse, domiciliu, apartenenţă politică, 
religioasă etc. 

Comisia de Etică intervine doar în condiţiile în care sunt încălcate normele 
privind dreptul la intimitate şi confidenţialitate, dar, în cazul de faţă, faptele privind 
încălcarea normelor GDPR prin transmiterea de date cu caracter personal sunt 
nedovedite şi nefondate. 

Transmiterea unui mesaj pe grupul de WhatsApp sau altă aplicație de 
comunicare media către un student privitor la expirarea actului de identitate, sau 
mesaje ce privesc activitatea studenților nu constituie o încălcare a prevederilor 
Regulamentului U.E. 679/2016. 

Pe de altă parte doar persoana în cauză putea sesiza o eventuală încălcare a 
normelor privind protecţia datelor sale cu caracter personal, iar în speţă 
reclamantul nu are calitate de persoană lezată nefiind afectate drepturile sale 
fundamentale. 
 Ca urmare, Comisia consideră ca fiind nefondată acuzația cu privire la 
încălcarea normelor GDPR prin transmiterea de date cu caracter personal prin 
intermediul grupului de WhatsApp Admitere Mate-Info sau alte aplicații de 
comunicare media (fapt confirmat și de Responsabilul cu Protecția Datelor din 
cadrul Universității din Craiova, care a analizat aspectele sesizate cu privire la 
încălcarea Regulamentului U.E. 679/2016 și a constatat că drepturile domnului A. 
O. nu au fost încălcate). 
 
 
 c) Acuzația privind încălcarea normelor de comunicare cu studenţii  de 
către domnul profesor I. R. şi de către doamna secretară C. G. G. 
 
 

Reclamantul nu a prezentat Comisiei de Etică dovezi, nu a indicat în 
susținerea acuzației nici o altă probă sau martor care să-i susțină afirmațiile privind 
transmiterea de mesaje cu conținut neadecvat pe grupul de WhatsApp Admitere 
Mate-Info sau pe grupul de Facebook de către domnul prof.univ.dr. I. R. şi de către 
doamna C. G. G. 

Reclamantul a susținut în fața Comisiei de Etică faptul că domnul 
prof.univ.dr. I. R. şi doamna C. G. G. transmit studenților pe grupul de WhatsApp 
informații aferente activității didactice. Reclamatul susține că informațiile privind 
activitatea didactică și informațiile ce privesc statutul de student să fie comunicate 
studenților doar pe adresele de e-mail instituționale. 

În data de 08.03.2022 a încetat starea de alertă instituită pe teritoriul 
României în baza Legii nr. 55/2020. Pe durata instituirii stării de alertă activitatea 
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didactică în sistemul de învățământ universitar a fost reglementată prin prevederile 
Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Pe perioada stării de alertă  în care activitățile didactice „față în față” cu 
studenții au fost suspendate, activitățile didactice au fost desfășurate, exclusiv, prin 
mijloace electronice on-line. Ca urmare, cadrele didactice au adaptat tematica 
acestor activități precum și modalitatea de comunicare cu studenții, pentru modul 
de lucru on-line. 

Prin Metodologia derulării activităților didactice în sistem on-line la 
Universitatea din Craiova s-a stabilit faptul că în perioada în care activitățile 
didactice „față în față” cu studenți sunt suspendate, cadrele didactice vor ține 
legătura, comunicând permanent cu studenții, prin mijloace exclusiv on-line. 
Astfel, pe lângă platformele e-learning, (Google Classroom, Google Meet, Moodle, 
Webex etc.) pot fi utilizate și alte aplicații (email, Skype, Facebook, WhatsApp 
etc.). 

Prin Hotărârea Senatului Universității din Craiova nr. 3 din data de 9 martie 
2022 s-a hotărât începerea activității didactice „față în față” începând cu data de 21 
martie 2022 și drept urmare după această dată comunicarea cu studenții s-a realizat 
direct în sala de curs sau prin informare la secretariatele facultăților, respectiv la 
aviziere. 

Comisia de Etică, din probele puse la dispoziție de doamna C. G. G., a 
constatat faptul că au fost transmise studenților doar mesaje de informare ce 
privesc numai activitatea studențească și interesele studenților, respectiv, 
planificarea examenelor, depunerea dosarelor pentru obținerea de burse. 

Mai mult, grupul de comunicare din aplicația Facebook a fost creat de 
studenți și nu de cadrele didactice sau personalul Facultății de Științe. 

În plus, doamna secretară C. G. G. i-a transmis domnului A. O. A., pe adresa 
instituțională, un singur email deoarece doar acesta a fost în atenția dânsului. 

Comisia consideră ca fiind nefondată acuzația cu privire la modul neadecvat 
de comunicare cu studenţii întrucât comunicarea respectivă a fost impusă pe 
perioada instituirii stării de alertă și, mai mult, Metodologia derulării activităților 
didactice în sistem on-line la Universitatea din Craiova a permis comunicarea cu 
studenții prin utilizarea și a altor aplicații (email, Skype, Facebook, WhatsApp). 

 
 
 

d) Acuzația privind încălcarea normelor de deontologie profesională de 
către domnul prof. univ. dr.  I. R. prin perturbarea activității cursului la 
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disciplina Pedagogie prin participarea studenților la o activitate desfășurată 
în cadrul programului ROSE 
 

Domnul A. O. A. a susținut în fața Comisiei de Etică faptul că la cursul la 
disciplina Pedagogie unii studenți au solicitat să plece de la curs pentru a fi 
prezenți la o activitate desfășurată în cadrul programului ROSE, activitate ce a fost 
coordonată de domnul prof. univ. dr. I. R. 

Domnul A. O. A. a precizat că nu a fost obligat sau condiționat să participe 
la activitatea desfășurată în cadrul programului ROSE de domnul profesor I. R. 

Comisia de Etică a constatat faptul că niciun alt student nu a sesizat că i-a 
fost perturbată activitatea didactică de la cursul de Pedagogie de o activitate 
desfășurată în cadrul programului ROSE de domnul prof. univ. dr. I. R. (vizionarea 
unui film). Față de acest aspect Comisia consideră că numai persoana lezată în 
drepturile sale este îndreptățită să solicite remedierea sau luarea de măsuri. 

În conformitate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ordinul 
MECST nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 
studentului și Carta Universității din Craiova, prezența studenților la cursuri nu 
este obligatorie şi drept urmare revine fiecărui student opțiunea de a participa sau 
nu, la cursurile și activitățile pe care le consideră necesare. 

Pe de altă parte, din susținerile domnului A. O. A., nu reiese faptul că 
domnul prof. univ. dr. I. R. a intervenit sau a solicitat personal ca studenții să 
participe la activitatea desfășurată în cadrul programului ROSE în detrimentul 
participării studenților la cursul la disciplina Pedagogie. Activitatea în cauză a fost 
desfășurată la inițiativa studenților. 

Domnul prof. univ. dr. I. R., a susținut și dovedit prin probe (extrase de 
cont), faptul că a suportat financiar pe propria cheltuială activitatea desfășurată cu 
studenții în ziua respectivă, astfel că este nefondată acuzația potrivit căreia 
activitatea respectivă a fost achitată din fondurile programului ROSE. 

Activitățile din cadrul programului ROSE se circumscriu în cadrul 
activităților cu studenții. 

Comisia consideră ca fiind nefondată acuzația cu privire la încălcarea 
normelor de deontologie profesională de către domnul prof.univ.dr. I. R. 
determinată de perturbarea activității cursului la disciplina Pedagogie. 
 

Punctul de vedere al Comisiei de Etică 
Comisia de Etică, întrunită în ședință în data de 30.05.2022, pentru 

considerentele expuse anterior, apreciază următoarele: 
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1. Respinge acuzația de la punctul a) deoarece aceasta nu a fost susținută de 
probe; 

2. Consideră ca nefondate acuzațiile privind: 
- încălcarea normelor GDPR prin postarea de mesaje ce privesc date 
personale ale unui student, de la punctul b); 
- încălcarea normelor privind comunicarea cu studenții, de la punctul c); 
- încălcarea normelor deontologiei profesionale prin perturbarea 
activității cursului la disciplina Pedagogie, de la punctul d). 
 
 

Comisia de Etică a Universității din Craiova hotărăște: 
  

Respingerea ca nefondată a sesizării domnului A. O. A.. 
 Cu drept de contestație la Consiliul de Etică și Management Universitar, în 
termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării. 
 
 

COMISIA DE ETICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 
 


