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RAPORT
al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională pe anul 2018
Comisia de Etică și Deontologie Profesională 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 și Deontologie Profesională 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. 107 din
07.06.2018, 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
Lector. univ. dr.Liliana GHERGHINA
Conf. univ. dr. Dan STAN
Lector univ. dr. Gabriela GEORGEVICI
Ş.l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Ş.l. dr. ing. Zoltan KORKA
Student Laura Alexandra BIRĂU
Student Emil Florin IGNAT
Ing.Camelia Alexandra TISMONARIU

preşedinte
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
secretar

- reprezentant al FSE
- reprezentant al FSE
- reprezentant al FSS
- reprezentant al FSS
- reprezentant al FIM
- reprezentant al FIM
- reprezentant al studenţilor
- 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
Reşiţa face parte din Carta universitară a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa.
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În anul 2018 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 şi deontologie profesională al universităţii:
 propunerea şi promovarea modificărilor Regulamentului de funcţionare al
Comisiei de Etică și Deontologie Profesională;
 întocmirea raportului anual referitor la situaţia universităţii din perspectiva
respectării principiilor şi prevederilor Comisiei de etică şi deontologie
profesională.
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 și Deontologie
Profesională Universitară.
În anul 2018 au fost înregistrate spre analiză, cercetare şi soluţionare,
douăsprezece sesizări:
1. Punct de vedere solicitat de CEMU privind sesizarea unui grup de cadre
didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management a Universităţii
,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva activităţii de management a
universităţii.
2. Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi, împotriva studentului
Ieremici Petru şi a prof.univ.dr. Eugen Răduca, director al Departamentului
de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi
Management.
3. Sesizarea studentului Ieremici Petru din anul IV Electromecanică, împotriva
domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi.
4. Sesizarea doamnei şef de lucrări dr. Spunei Elisabeta, privind acuzaţiile
aduse împotriva ei de către un grup de studenţi și încălcarea valorilor şi
normelor etice universitare (transparenţa, responsabilitatea şi colegialitatea)
de către prof.univ.dr. Eugen Răduca;
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5. Punct de vedere solicitat de CEMU privind sesizarea unui grup de studenţi
din cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva activităţii de
management a universităţii;
6. Punct de vedere solicitat de CEMU privind sesizarea nr.138/02.08.2018, a
unui grup de cadre didactice de la FIM, prin care îşi exprimă nemulţumirea
faţă de conducerea universităţii;
7. Sesizarea doamnei prof.univ.dr. ing. Doina Frunzăverde, în calitate de
membru al Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva
domnului Eugen Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de
Inginerie Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management;
8. Sesizarea domnilor Andrade-Ionuţ Bichescu, Cristian-Paul Chioncel, Ioan
Hălălae şi doamnelor Solomia Andreş, Dorina Chiş-Toia, Mihaela-Nătăliţa
Lesconi-Frumuşanu, împotriva doamnei Mihaela Dorica Stroia, şef lucrări
doctor la Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică (DIEI) al
Facultăţii de Inginerie şi Management (FIM);
9. Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului Sava
Ianici, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi
Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
10.Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului
Eugen Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie
Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
11.Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei Ana –
Maria Budai, şef de lucrări dr. ing. în cadrul Departamentului de Inginerie
Mecanică şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
12.Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei
Codruţa –Oana Hamat, prof.univ.dr. ing. în cadrul Departamentului de
Inginerie Mecanică şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management.
Punct de vedere solicitat de CEMU privind sesizarea unui grup de cadre
didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management a Universităţii
,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva activităţii de management a
universităţii
Solicitarea unui punct de vedere de către Consiliul de Etică şi Management
Universitar (CEMU) privind sesizarea unui grup de cadre didactice din cadrul
Facultăţii de Inginerie şi Management a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa,
împotriva activităţii de management a universităţii, a fost înregistrată la secretariatul
Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din
Reşiţa, sub nr. 17/30.05.2018.
Comisia constată că aspectele sesizate prin adresa nr. 17/30.05.2018, sunt de
natură administrativă şi nu prezintă elemente de natură a fi investigate de către
Comisa de Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii ,,Eftimie Murgu”.
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Este solicitat câte un punct de vedere rectorului și președintelui Senatului
Universităţii ,,Eftimie Murgu”, în raport cu cele sesizate. Acesste puncte de vedere
sunt transmise Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU).
Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi, împotriva studentului
Ieremici Petru şi a prof.univ.dr. Eugen Răduca
Sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi cu privire la încălcarea
valorilor şi normelor etice universitare (abuzul de autoritate la adresa unui membru al
comunităţii academice, responsabilitatea, demnitatea, dezinformarea şi atingerea
adusă onoarei), a fost înregistrată la Comisia de Etică şi Deontologie Profesională sub
nr. 53/18.06.2018.
Comisia, în urma analizei documentelor prezentate de domnul prof. univ. dr.
ing. Eugen Răduca, studentul Ieremici Petru şi afirmaţiile domnului prof. univ. dr.
Piroi Ion de la audiere constată următoarele:
În fapt: prin adresa studentului Ieremici Petru către conducerea FIM,
înregistrată sub nr.488/13.06.2018, sesizează că ,,toţi studenţii am fost
obligaţi” să scriem pe spatele lucrării faptul că ,, sunt de acord cu
nota” şi să semnăm, fapt care contravine înscrisurilor disponibile la
dosarul sesizării unde se specifică faptul că studenţii ,,acceptă
evaluarea” .
De drept: studentul Ieremici Petru, prin afirmaţia de mai sus
dezinformează, denigrează public şi aduce atingere onoarei şi
reputaţiei domnului prof. univ. dr. Piroi Ion, fapte care contravin
articolelor 33 şi 35 din Codul de Etică.
Prin urmare, Comisia de Etică și Deontologie Profesională:
1.În baza prevederilor art.33, din Codul de etică şi deontologie profesională al
Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, constată că studentul Ieremici Petru a avut
un comportament de natură a prejudicia persoana domnului prof. univ. dr. Piroi Ion
prin sesizarea către conducerea FIM, înregistrată sub nr.488/13.06.2018.
2.În baza prevederilor art.35, din Codul de etică şi deontologie profesională al
Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, constată că studentul Ieremici Petru a
dezinformat şi a adus atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii domnului prof. univ.
dr. Piroi Ion prin sesizarea către conducerea FIM, înregistrată sub nr.488/13.06.2018.
3.În baza prevederilor art.46 lit.a) din Codul de etică şi deontologie
profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, aplică sancţiunea
,,avertisment scris” studentului Ieremici Petru.
Sesizarea studentului Ieremici Petru din anul IV Electromecanică,
împotriva domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi
Sesizarea studentului Ieremici Petru din anul IV Electromecanică, împotriva
domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi, privind încălcarea art. 12 (1), art.12 (2), art.13
(1), art.14(3), art.35, art.36 şi art.37 din Regulamentul privind evaluarea, examinarea
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şi notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale studenţilor a fost înregistrată la
secretariatul Comisiei de Etică și Deontologie Profesională sub nr.66/02.07.2018.
Analizând sesizarea depusă de studentul Ieremici Petru împotriva domnului
prof. univ. dr. ing. Ion Piroi cu privire la încălcarea art. 12 (1), art.12 (2), art.13 (1),
art.14(3), art.35, art.36 şi art.37 din Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi
notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale studenţilor, Comisia de Etică și
Deontologie Profesională,a constatat:
- studentul reclamă încălcarea unor articole dintr-un regulament care nu are
nimic în comun cu faptele sesizate sau nu există (art.35, art.36 şi art.37);
- prevederile art. 12 (1), art.12 (2), art.13 (1), art.14(3) din Regulamentul
privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional
ştiinţifice ale studenţilor nu fac obiectul activităţii comisiei de etică.
Sesizarea doamnei şef de lucrări dr. Spunei Elisabeta, privind acuzaţiile
aduse împotriva ei de către un grup de studenţi și încălcarea valorilor şi
normelor etice universitare (transparenţa, responsabilitatea şi colegialitatea) de
către prof.univ.dr. Eugen Răduca
Sesizarea doamnei şef de lucrări dr. Spunei Elisabeta, privind acuzaţiile aduse
împotriva ei de către un grup de studenţi și privind încălcarea valorilor şi normelor
etice universitare (transparenţa, responsabilitatea şi colegialitatea), de către
prof.univ.dr. Eugen Răduca, care nu i s-a permis accesul la reclamația studenților.
Comisia a solicitat decanului interimar de la Facultatea de Inginerie şi
Management, lector univ. dr. Hălălaie Ioan, o copie a sesizării studenţilor din anul III
Electromecanică împotriva doamnei şef de lucrări dr. Spunei Elisabeta.
O copie a sesizării studenţilor din anul III Electromecanică, fără divulgarea
numelui studenţilor, a fost transmisă doamnei şef de lucrări dr. Spunei Elisabeta.
Punct de vedere solicitat de Consiliul de Etică şi Management Universitar
(CEMU) privind sesizarea unui grup de studenţi din cadrul Universităţii
,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva activităţii de management a universităţii
Solicitarea Consiliul de Etică şi Management Universitar privind sesizarea
unui grup de studenţi din cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva
activităţii de management a universităţii, a fost înregistrată la secretariatul Comisiei
de Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, sub
nr. 74/06.08.2018
Deoarece în sesizare este vizată activitatea rectorului, Comisa de Etică şi
Deontologie Profesională a solicitat punctul de vedere al acestuia, în raport cu cele
sesizate.
Punctele de vedere primite de la cei implicați în sesizare au fost transmise către
Consiliul de Etică şi Management Universitar.
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Punct de vedere solicitat de Consiliul de Etică şi Management Universitar
(CEMU) privind sesizarea nr.138/02.08.2018, a unui grup de cadre didactice de
la FIM, prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de conducerea universităţii
La data de 24.09.2018, prin adresa MEN NR.155/12.09.2018,Comisiei de Etică
din cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, i s-a solicitat un punct de vedere
în ceea ce priveşte sesizarea nr.138/02.08.20180, a unui grup de cadre didactice de la
FIM, prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de conducerea universităţii. Adresa
MEN este înregistrată la secretariatul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională
sub nr.78/24.09.2018.
Rectorul universităţii prin adresa nr. 2331/10.10.2018 transmite punctul său de
vedere privind sesizarea cadrelor didactice.
Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii ,,Eftimie Murgu”
din Reșița constată că aspectele sesizate sunt de natură administrativă şi nu prezintă
elemente ce trebuie investigate de comisie.
Se transmite un răspuns către Consiliul de Etică şi Management Universitar
(CEMU) la care sunt ataşate, răspunsul rectorului (adresa nr. 2331/10.10.2018) şi
documentele solicitate.
Sesizarea doamnei prof.univ.dr. ing. Doina Frunzăverde, în calitate de
membru al Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva
domnului Eugen Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de
Inginerie Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management
Sesizarea doamnei prof.univ.dr. ing. Doina Frunzăverde, în calitate de membru
al Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, împotriva domnului Eugen
Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică
din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, privind încălcarea valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea, respectul şi toleranţa, colegialitatea) se
datorează scrisoarii deschise, transmisă prin poşta electronică în data de 17.09.2018,
ora 10:09, către toţi angajaţii Universităţii,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe adresa
uem@uem.ro și a adresei DIEI nr.156/17.09.2018, înregistrată la secretariatul
Senatului sub nr.167/17.09.2018 întocmite de către reclamat. Aceasta a fost
înregistrată la secretariatul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a
Universităţii ,,Eftimie Murgu” sub nr.91/23.10.2018.
Comisia constată că:
Raport al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională pe anul 2018

7 / 10

- prin cele 2 documente se fac afirmaţii cu caracter general, fără a fi
menţionate persoane;
- domnul Eugen Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie
Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management,
prin răspunsul transmis, afirmă că a utilizat drept mod de exprimare
panfletul, ca o formă literară.
Se supune la vot posibilitatea de a acorda o sancţiune domnului Eugen Răduca,
prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică din
cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, iar rezultatul votului în unanimitate
este:
Nu se aplică nici o sancţiune domnului prof. univ. dr. Eugen Răduca deoarece
prin cele 2 documente se fac afirmaţii cu caracter general, fără a fi menţionate
persoane.

Sesizarea domnilor Andrade-Ionuţ Bichescu, Cristian-Paul Chioncel, Ioan
Hălălae şi doamnelor Solomia Andreş, Dorina Chiş-Toia, MihaelaNătăliţa Lesconi-Frumuşanu, împotriva doamnei Mihaela Dorica Stroia,
şef lucrări doctor la Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică
(DIEI) al Facultăţii de Inginerie şi Management (FIM)
Sesizarea domnilor Andrade-Ionuţ Bichescu, Cristian-Paul Chioncel, Ioan
Hălălae şi doamnelor Solomia Andreş, Dorina Chiş-Toia, Mihaela-Nătăliţa LesconiFrumuşanu, împotriva doamnei Mihaela Dorica Stroia, şef lucrări doctor la
Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică (DIEI) al Facultăţii de Inginerie
şi Management (FIM), privind încălcarea art. 33, art.34, art.35, art.36, art.38 şi art.39
din Codul de Etică şi Deontologie Profesională al Universităţii,,Eftimie Murgu” din
Reşiţa (responsabilitatea, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa şi grija faţă de membrii
comunităţii academice, colegialitatea), a fost înregistrată la secretariatul Comisiei de
Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii ,,Eftimie Murgu” sub
nr.105/01.11.2018.
Comisia constată că prin atitudinea avută de doamna ş.l. dr. Mihaela Dorica
Stroia şi afirmaţia ,, conducerea este de rahat”, aceasta a dat dovadă de un
comportament lipsit de respect care afectează climatul adecvat mediului academic.
În baza prevederilor art.46 lit.a) din Codul de etică şi deontologie profesională
al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, aplică sancţiunea ,,avertisment scris”
doamnei ş.l. dr. Mihaela Dorica Stroia.
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului
Sava Ianici, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie
Mecanică şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management.
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Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului Sava
Ianici, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management
din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, privind încălcarea valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea), ca urmare a neparticipării
acestuia la interviul pentru admiterea la studii de masterat FIM anul univ. 2018-2019,
a fost înregistrată la secretariatul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională al
Universităţii,,Eftimie Murgu” din Reşiţa sub nr. 123/19.12.2018.
Comisia constată că:
- faptele sunt de natură disciplinară;
- faptele sesizate nu sunt de natură a fi încadrate ca şi încălcare a valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea) .
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului
Eugen Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie
Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva domnului Eugen
Răduca, prof.univ.dr. în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică
din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, privind încălcarea valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea), ca urmare a anulării
interviului pentru admiterea la studii de masterat FIM anul univ. 2018-2019, a fost
înregistrată la secretariatul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională al
Universităţii,,Eftimie Murgu” din Reşiţa sub nr. 124/19.12.2018.
Comisia constată că:
- faptele sunt de natură disciplinară;
- faptele sesizate nu sunt de natură a fi încadrate ca şi încălcare a valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea) .
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei Ana
–Maria Budai, şef de lucrări dr. ing. în cadrul Departamentului de
Inginerie Mecanică şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management.
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei Ana –
Maria Budai, şef de lucrări dr. ing. în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică
şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management privind încălcarea
valorilor şi normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea), ca urmare a
absenței la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență anul univ. 20172018 la programul Inginerie Economică în domeniul mecanic,a fost înregistrată la
secretariatul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională al Universităţii,,Eftimie
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Murgu” din Reşiţa sub nr. 125/21.12.2018.
Comisia constată că:
- faptele sunt de natură disciplinară;
- faptele sesizate nu sunt de natură a fi încadrate ca şi încălcare a valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea) .

Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei
Codruţa –Oana Hamat, prof.univ.dr. ing. în cadrul Departamentului de
Inginerie Mecanică şi Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi
Management.
Sesizarea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, împotriva doamnei Codruţa
–Oana Hamat, prof.univ.dr. ing. în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi
Management din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management privind încălcarea
valorilor şi normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea), ca urmare a
neasumării sarcinilor în calitate de președinte al Comisiei pentru examenul de
finalizare a studiilor universitare de licență anul univ. 2017-2018 la programul
Inginerie Economică în domeniul mecanic a fost înregistrată la secretariatul
Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională al Universităţii,,Eftimie Murgu” din
Reşiţa sub nr. 126/21.12.2018.
Comisia constată că:
- faptele sunt de natură disciplinară;
- faptele sesizate nu sunt de natură a fi încadrate ca şi încălcare a valorilor şi
normelor etice universitare (responsabilitatea şi loialitatea) .
Concluzionăm că, în anul 2018 Comisia de Etică și Deontologie Profesională,
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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