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RAPORT
al Comisiei de Etică pe anul 2016
Comisia de Etică Universitară a Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa
(UEMR), a fost constituită conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.
4492/2005 privind promovarea eticii în universităţi.
 Comisia de etică a Universităţii „Eftimie Murgu" din Reşiţa a fost
numită în baza propunerii Consiliului de Administraţie al Universităţii
„Eftimie Murgu" din Reşiţa, aprobată şi actualizată de Senatul
Universităţii prin Hotărârea nr. 4/34 din 12.11.2015, fiind formată din
următoarele persoane:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nume şi prenume

Calitatea

Conf. univ. dr. Doina RADA
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH
Conf. univ. dr. Dan Stan
Conf. univ. dr.Marius Cristian Miloş
Lector univ. dr. Gabriela GEORGEVICI
Ş.l. dr. ing. Cincă - Ionel LUPINCA
Ş.l. dr. ing. Zoltan KORKA
Student Marian Valentin STAN
Ing.Camelia Alexandra TISMONARIU

preşedinte
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
secretar

- reprezentant al FSE
- reprezentant al FIM
- reprezentant al FSS
- reprezentant al FSE
- reprezentant al FSS
- reprezentant al FIM
- reprezentant al FIM
- reprezentant al studenţilor
- reprezentant personal
didactic
auxiliar
şi
administrativ UEMR

În temeiul art. 130 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a fost
elaborat Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Eftimie Murgu”
din Reşiţa, Ediţia 1/Revizia 0, aprobat de către Senatul universităţii prin Hotărârea nr.
4/4 din 27.07.2011. Acesta a fost revizuit ulterior, rezultând Ediţia 1/Revizia 1,
aprobată de către Senatul universităţii prin Hotărârea nr. 2/14 din 12.11.2012 şi Ediţia
2/ Revizia 0, aprobată de către Senatul universităţii prin Hotărârea nr. 111 din
30.05.2016.
Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Eftimie Murgu” din
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Reşiţa face parte din Carta universitară a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa.
În anul 2016 Comisia de etică nu a angajat cheltuieli referitoare la funcţionarea
proprie sau la remunerarea membrilor.
Responsabilităţile principale ale comisiei au vizat:
 aplicarea Codului de etică al universităţii:
 propunerea şi promovarea modificărilor Regulamentului de funcţionare al
Comisiei de Etică;
 întocmirea raportului anual referitor la situaţia universităţii din perspectiva
respectării principiilor şi prevederilor Comisiei de etică.
Activităţile comisiei au respectat Regulamentul de funcţionare în vigoare şi a
avut ca obiectiv atingerea standardelor de etică profesională de membrii comunităţii
universitare. S-a avut în vedere creşterea prestigiului şi capitalului moral al instituţiei,
consolidarea coeziunii şi unităţii de acţiune, formarea unui mediu academic bazat pe
cooperare (profesională şi socială) şi competiţie după reguli corecte. Activităţile au
susţinut profilul etic al universităţii constituit din următoarele elemente: libertatea
academică, autonomia personală, dreptate şi echitate, profesionalismul, onestitatea şi
corectitudinea intelectuală, transparenţa, responsabilitatea profesională şi socială,
respectul şi toleranţa, bunăvoinţa şi grija.
 Libertatea academică. În această dimensiune UEMR s-a considerat un spaţiu
liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase şi de putere
economică, exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. S-a
încurajat abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de
opiniile politice sau de credinţele religioase.
 Autonomia personală. În acest scop s-a asigurat exercitarea consimţământului
informat în privinţa programelor, concursurilor şi oportunităţilor de studiu şi
cercetare. Pentru fiecare membru al UEMR au fost create condiţii pentru a lua
decizii privind propria carieră academică şi profesională.
 Dreptate şi echitate. Membrii UEMR au fost trataţi drept, corect şi echitabil.
Pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi
nepotism, accesul la studii pentru studenţi precum şi la angajări şi promovări
pentru cadre didactice şi personal s-au făcut nediscriminatoriu.
 Profesionalismul. În această dimensiune s-a creat un mediu propice pentru
cercetare şi competitivitate. S-au dezvoltat programe academice la standarde
înalte, pentru formarea specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului
universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice.
 Onestitatea şi corectitudinea intelectuală. Conducerea academică şi Comisia
de Etică au urmărit apărarea dreptului la proprietate intelectuală. Rezultatele
cercetărilor au fost făcute publice, iar toţi cei care au participat în diferite stadii
ale cercetării au fost menţionaţi în spiritul onestităţii profesionale, al
recunoaşterii şi recunoştinţei.
 Transparenţa. Activităţile în această dimensiune au asigurat transparenţa
tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii
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universitare, potenţiali candidaţi, absolvenţi, instituţiile cu care UEMR a
colaborat şi publicul larg, asigurându-se o informare conştientă şi corectă.
 Responsabilitatea profesională şi socială. UEMR a încurajat membrii
comunităţii universitare pentru implicare în problemele profesionale şi publice,
prin spirit de echipă şi activism cetăţenesc. Toate programele şi activităţile
universitare au fost orientate către nevoile societăţii. Nu au fost permise
dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică şi a persoanelor din instituţie
de către membrii propriei comunităţi academice. Sesizările sub anonimat,
îndeosebi pe site-uri Internet, nu au fost luate în considerare, având în vedere
că s-a garantat tuturor membrilor UEMR dreptul de a critica public, întemeiat
şi argumentat, încălcările standardelor profesionale şi de calitate, ale
drepturilor membrilor comunităţii universitare şi colaboratorilor.
 Respectul şi toleranţa. Conducerea academică sprijinită de Comisia de Etică a
promovat existenţa unei comunităţi academice şi rezidenţiale în cadrul căreia a
fost respectată demnitatea fiecăruia într-un climat liber de orice manifestare şi
formă de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare.
 Bunăvoinţa şi grija. În contextul activităţilor de conştientizare a regulilor şi
valorilor morale prevăzute de Codul Etic, s-a încurajat aprecierea, mândria şi
recunoştinţa faţă de cei merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei
aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, solidaritatea,
solicitudinea, promptitudinea şi optimismul faţă de toţi membrii comunităţii
academice.
Comisia a urmărit în principal analizarea şi soluţionarea reclamaţiilor
referitoare la abaterile de etică universitară şi conştientizarea membrilor din
comunitatea academică pentru respectarea Codului de Etică Universitară.
În anul 2016 au fost înregistrate spre analiză, cercetare şi soluţionare, patru
sesizări:
1. Autosesizarea membrilor Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională
privind publicarea în presă a sentinţei judecătoreşti de condamnare a
doamnei lector dr. Andreea Mindea;
2. Sesizarea domnului Ş.l.dr. ing. Vasile Cojocaru privind sentinţa definitivă
de condamnare a doamnei lector dr. Andreea Mindea;
3. Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen privind încălcarea
Codului de Etică şi Deontologie Profesională a doamnei Preşedinte a
Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, Frunzăverde Doina,
prin Hotărârea 148/29.07.2016 a Senatului UEMR;
4. Sesizarea domnului lector. univ. dr. Rudolf Cristian prin care solicită
suspendarea din funcţia de Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie
Murgu” din Reşiţa şi din toate funcţiile deliberative a doamnei prof univ.dr.
ing. Frunzăverde Doina;
5. Sesizarea studenţilor din anul II - Electromecanică şi din anul II - I.E.D.M.
privind compartamentul doamnei Capracea Luminiţa.
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Autosesizarea membrilor Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională
privind publicarea în presă a sentinţei judecătoreşti de condamnare a
doamnei lector dr. Andreea Mindea
Comisia de etică se autosesisează în momentul în care este publicată în presă
sentinţa judecătorească de condamnare a doamnei lector dr. Andreea Mindea şi sunt
convocaţi membrii acesteia în data de 05.02.2016.
Au loc discuţii pe marginea articolelor din presă, iar după expunerea punctelor
de vedere ale membrilor Comisiei de etică, se hotărăşte ca discuţiile să fie reluate
după vacanţă.
La următoarea întrunire a comisiei va fi invitată doamna lector dr. Andreea
Mindea, care va prezenta şi documente ce urmează a fi supuse analizei.
S-a luat legătura telefonic cu doamna lector dr. Andreea Mindea, iar aceasta a
afirmat că sentinţa nu este definitivă, motiv pentru care s-a amânat cercetarea
autosesizării.
Deoarece în acest caz s-a depus o nouă sesizare de către domnul Ş.l.dr. ing.
Vasile Cojocaru, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională nu a reluat cercetarea
autosesizării.
Sesizarea domnului Ş.l.dr. ing. Vasile Cojocaru privind sentinţa definitivă
de condamnare a doamnei lector dr. Andreea Mindea
Sesizarea privind sentinţa definitivă de condamnare a doamnei lector dr.
Andreea Mindea este înregistrată la Comisia de Etică şi Deontologie Profesională sub
nr. 6/18.04.2016.
Comisia se întruneşte pentru analiza sesizării domnului Ş.l.dr. ing. Vasile
Cojocaru şi este informată că la nivelul senatului a fost aprobată efectuarea cercetării
disciplinare împotriva doamnei lector dr. Andreea Mindea. Este solicitat documentul
emis pentru demararea cercetării disciplinare şi se primeşte Hotărârea nr.
57/04.04.2016 a Senatului Universităţii ,, Eftimie Murgu,, din Reşiţa.
Datorită faptului că împotriva doamnei lector dr. Andreea Mindea s-a declanşat
cercetarea disciplinară, Comisia de Etică hotărăşte suspendarea analizei sesizării
domnului Ş.l.dr. ing. Vasile Cojocaru privind sentinţa definitivă de condamnare a
doamnei lector dr. Andreea Mindea
Cu adresa nr.8/18.05.2015 este comunicată domnului Ş.l.dr. ing. Vasile
Cojocaru hotărârea Comisiei de Etică.
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Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen privind încălcarea
Codului de Etică şi Deontologie Profesională a doamnei Preşedinte a
Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, Frunzăverde Doina,
prin Hotărârea 148/29.07.2016 a Senatului UEMR
În data de 05.09.2016 a fost depusă sesizarea domnului prof. univ. dr. ing.
Răduca Eugen împotriva doamnei Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie
Murgu” din Reşiţa, prof. univ. dr. ing. Frunzăverde Doina. La sesizarea depusă de
domnul prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen sunt anexate:
- Hotărârea nr.148/29.07.2016 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din
Reşiţa (copie);
- Pagina Web a UEMR de unde a fost descărcată Anexa 1;
- Email transmis comunităţii academic din UEMR de prof.univ.dr. ing. Gilbert
Rainer Gillich, membru al Senatului UEMR, în data de 01.08.2016 (copie).
Analizând materialele anexate sesizării cu privire la abuzul comis de doamna
Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, prof. univ. dr. ing.
Frunzăverde Doina, prin promovarea premeditată a Hotărârii nr.148/29.07.2016 a
Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, Comisia de Etică hotărăşte:
 Punctul 1 din sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen ( audierea
tuturor celor prezenţi la Şedinţa Senatului UEMR în discuţie) nu intră în
competenţa Comisiei de Etică;
 Punctul 2 din sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen ( audierea
tuturor Senatorilor Senatului UEMR) nu intră în competenţa Comisiei de Etică;
 Punctul 3 din sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen ( transmiterea
către domnul Răduca a copiei Procesului Verbal al Şedinţei în discuţie) – se va
adresa direct Senatului UEMR pentru a intra în posesia unei copii a Procesului
Verbal al Şedinţei în discuţie.
 Punctul 4 din sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen ( transmiterea
către domnul Răduca a copiei audio a şedinţei în discuţie) – se va adresa direct
Senatului UEMR pentru a intra în posesia unei copii audio a şedinţei în discuţie.
Hotărârea Comisiei de Etică este comunicată domnului prof. univ. dr. ing.
Răduca Eugen cu adresa nr.12/29.09.2016.
Sesizarea domnului lector. univ. dr. Rudolf Cristian prin care solicită
suspendarea din funcţia de Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie
Murgu” din Reşiţa şi din toate funcţiile deliberative a doamnei prof.
univ.dr. ing. Frunzăverde Doina
La data de 26.09.2016, Comisiei de etică din cadrul Universităţii ,,Eftimie
Murgu” din Reşiţa, i s-a transmis spre analiză, cercetare şi soluţionare sesizarea
domnului lector. univ. dr. Rudolf Cristian prin care solicită suspendarea din funcţia
de Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa şi din toate
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funcţiile deliberative a doamnei prof. univ.dr. ing. Frunzăverde Doina. Această
sesizare a fost înregistrată sub numărul 10/26.09.2016.
În şedinţa Comisiei de Etică din data de 29.09.2016 a fost supusă discuţiei
sesizarea domnului lector. univ. dr. Rudolf Cristian şi s-a hotărât că suspendarea din
funcţia de Preşedinte a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa şi din
toate funcţiile deliberative a doamnei prof. univ.dr. ing. Frunzăverde Doina nu este
de competenţa Comisiei de Etică.
Hotărârea Comisiei de Etică este comunicată domnului lector univ. dr. Rudolf
Cristian cu adresa nr.13/29.09.2016.
Sesizarea studenţilor din anul II - Electromecanică şi din anul II I.E.D.M. privind compartamentul doamnei Capracea Luminiţa.
Sesizarea studenţilor din anul II - Electromecanică şi din anul II - I.E.D.M.
privind compartamentul doamnei Capracea Luminiţa a fost înregistrată la Comisia de
Etică şi Deontologie Profesională sub nr. 17/20.12.2016.
Datorită faptului că în intervalul 24.12.2016- 08.01.2017 a fost vacanţa de
iarnă, analiza sesizării studenţilor din anul II - Electromecanică şi din anul II I.E.D.M. se va efectua în anul 2017 odată cu reluarea cursurilor.
Concluzionăm că, în anul 2016 Comisia de Etică, susţinută de un management
performant exercitat la nivelul universităţii şi facultăţilor, a contribuit la construcţia şi
menţinerea unui climat academic de respectare a regulilor şi valorilor morale în
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preşedinte Comisie de Etică,
Conf. univ. dr. Doina RADA
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