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1. Situația statistică a cauzelor aflate pe rolul Comisiei 

În perioada 1 iunie 2021-31 mai 2022, membrii Comisiei de Etică s-au 
întrunit în 35 de ședințe, care s-au derulat atât în format fizic cât și online, 
pentru analiza unui număr de 26 cauze (reprezentânt sesizări, solicitări, adrese, 
transmise de persoane fizice sau juridice).  

Pentru 7 dintre acestea au fost deschise dosare de analiză, 5 fiind soluționate. 

Obiectul dosarelor finalizate a constat în cercetări care au vizat: 

- nereguli informatice; 

- întocmirea necorespunzătoare a unei norme didactice cu modificarea 
funcției și felului muncii, respectiv încălcarea principiilor eticii și integrității 
academice prin coordonarea lucrărilor de licență;  

- evaluarea anuală subiectivă, cu proferarea de amenințări și jigniri pe 
parcursul procesului de evaluare, și practicarea favoritismelor în evaluare; 

- încălcarea regulamentului cu privire la transmiterea datelor cu caracter 
personal, abuz fizic și moral, comportament hărțuitor; 

- comunicarea necorespunzătoare cu studenții, încălcarea regulamentului cu 
privire la transmiterea datelor cu caracter personal, programarea 
necorespunzătoare a activităților, postarea unor mesaje și materiale video cu 
caracter religios. 

În urma soluționării celor cinci cauze, Comisia a întocmit: 



- un Răspuns în care s-a constatat că persoana reclamantă nu a formulat 

solicitări Comisiei; 

- un Raport final de caz, în care au fost respinse ca nefondate acuzațiile 
privind întocmirea necorespunzatoare a unei norme didactice cu modificarea 
funcției și felului muncii, respectiv încălcarea principiilor eticii și integrității 
academice prin coordonarea lucrărilor de licență;  

- un Raport final de caz, în care s-au respins cele două puncte sesizate, 
referitoare la evaluarea anuală subiectivă, cu proferarea de amenințări și jigniri 
pe parcursul procesului de evaluare, și practicarea favoritismelor în evaluare; 

- un Raport final de caz, în care au fost respinse ca nefondate acuzațiile 
privind încălcarea regulamentului cu privire la transmiterea datelor cu caracter 
personal, abuz fizic și moral, comportament hărțuitor; 

- un Raport final de caz, în care au fost respinse ca nefondate acuzațiile 
privind comunicarea necorespunzătoare cu studenții, încălcarea regulamentului 
cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal, programarea 
necorespunzătoare a activităților, postarea unor mesaje și materiale video cu 
caracter religios. 

Cele două cauze în curs de cercetare vizează: 

- o analiză foarte complexă de suspiciune de plagiat; 

- o sesizare referitoare la fraudarea unui examen. 

Celelalte 19 cauze, care nu au făcut obiectul unor dosare de analiză, au 
constat în: 

- 1 sesizare anonimă; 

- 2 răspunsuri la solicitări ale Consiliului de Etică și Management 
Universitar; 

- 3 răspunsuri la solicitările unor ziariști; 

- 13 răspunsuri la diverse adrese referitoare la cazuri finalizate anterior. 

În concluzie, în perioada analizată, din datele reieșite din activitatea 
Comisiei, se constată că în Universitatea din Craiova nu au existat abateri de la 
etica academică. 



2. Modificare regulamente 

Ca urmare a observațiilor Comisiei de auditare și ținând cont de experiența 
anterioară, Comisia de Etică a solicitat Senatului Universității din Craiova 
modificarea unor articole ale Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei. 

Au fost modificate astfel: 

- art. 5, unde s-a precizat că ședințele Comisiei se pot desfășura fizic și 
online (pe o pagină dedicată cu un nivel de securitate corespunzător); 

- art. 9, modificat după cum urmează: ”Toate deciziile comisiei vor fi 
consemnate de secretarul comisiei (respectiv un alt membru al Comisiei, numit 
pentru cazurile în care secretarul este indisponibil) într-un registru special şi vor 
fi semnate de preşedintele comisiei şi membrii participanţi. În cazul desfășurării 
online a sedințelor, procesele verbale vor fi semnate până la următoarea ședință; 

- art. 12, unde s-a adăugat faptul că sesizările anonime vor face obiectul unei 
analize a Comisiei în care, pentru situații bine justificate, se pot lua decizii de 
autosesizare; 

- art. 13 a fost completat cu paragraful „sesizările pot fi transmise și în 
format electronic la adresa comisiadeetica@ucv.ro, cu precizarea datelor de 
identificare a petiţionarului, înregistrarea acestora fiind realizată de către 
secretarul Comisiei”; 

- art. 14, unde  s-a înlocuit „Sesizarea scrisă adresată Comisiei va conţine: 
...” cu „Sesizarea adresată Comisiei va conţine: ...”. 

De asemenea, în perioada analizată, Comisia a realizat un Ghid de norme 
etice pentru studenți, care a fost aprobat de Senatului Universității din Craiova și 
postat pe pagina de internet. 

În acest ghid, cu un total de 21 de pagini, sunt sintetizate principiile și 
valorilor academice, modul de aplicare a principiilor etice și sancțiunile 
aplicabile studenților la propunerea Comisiei de Etică. 

 

Raportul a fost aprobat in Sedinta de Senat din data de 30.06.2022. 

 


