
Raportul Comisiei de Etică din Universitatea 

Politehnica Timișoara pe anul 2018

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Art. 94 din
Codul de Etică și Deontologie al Universității Politehnica Timișoara și Art. 27
din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică și
Deontologie din Universitatea Politehnica Timișoara. În raport nu sunt
prezentate informații referitoare la identitatea persoanelor implicate în
sesizări.
Comisia de Etică și Deontologie din Universitatea Politehnica Timișoara
(numită în continuare Comisia de Etică) a fost numită prin Decizia Rectorului
UPT nr. 1897/112/C din 16.12.2016, cu un mandat de 4 ani.
Activitatea desfășurată de Comisia de Etică a urmărit și în anul 2018
promovarea și asigurarea unui climat de prevenție, mediere, corectitudine,
încredere, respect și cooperare între membrii comunității UPT, pe baza
principiilor etice și de conduită profesională care definesc această comunitate
și pentru creșterea prestigiului universității.



Direcțiile principale pe care a fost orientată activitatea 

Comisiei de Etică în anul 2018 au fost:

� Promovarea principiilor de etică universitară și a bunelor
practici în activitățile desfășurate în UPT;

� Analiza sesizărilor depuse de membrii comunității UPT și de 
persoane din exteriorul universității.



A. Promovarea principiilor de etică universitară și a 

bunelor practici în activitățile desfășurate în UPT

1. Comisia de Etică a urmărit includerea respectării principiilor de etică și
deontologie universitară ca cerință distinctă cu ocazia adoptării sau revizuirii
diferitelor acte normative ale UPT, în conformitate cu prevederile Codului de
Etică și Deontologie al UPT.

2. Comisia de Etică a stabilit necesitatea revizuirii Codului de Etică și
Deontologie al UPT, cât și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Comisiei de Etică și Deontologie din UPT, pentru a aduce aceste acte
normative în concordanță cu anumite cerințe care au apărut în cursul
desfășurării activităților Comisiei sau cu ocazia auditărilor Comisiei. În acest
sens s-a hotărât formarea unui grup de lucru care va face propuneri ce
urmează să fie discutate de Comisie și trimise Senatului UPT pentru
aprobare.



3. S-a urmărit promovarea bunelor practici de deontologie a cercetării
științifice prin respectarea OM 3131/2018 privind introducerea de cursuri
de etică la toate ciclurile de studii, începând cu anul universitar 2018-2019.
Astfel, în cadrul ciclului de studii doctorale este prevăzută disciplina
transversală “Etică și integritate academică în cercetarea științifică și
diseminarea rezultatelor”, pentru al șaptelea an consecutiv. În anul
universitar 2018-2019 toate programele de studii din cadrul ciclului de
master au avut inclusă ca disciplină obligatorie „Etică și integritate
academică”, iar în cadrul programelor de studii de licență această disciplină
este facultativă la toate facultățile.

4. În colaborare cu conducerile facultăților din UPT, Departamentele UPT și
Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică (COSPol), s-au analizat
modalitățile de depistare a cauzelor care pot duce la încălcări ale normelor
de etică în activitatea didactică. La Comisia de Etică nu au fost depuse
sesizări privind încălcarea de către studenți a normelor de etică.



B. Analiza sesizărilor depuse de membrii comunităţii 

UPT şi persoane din exteriorul universităţii

1. Prin cererea înregistrată la Universitatea Politehnica Timișoara cu nr.

5773/15.05.2018, Dl. conf.dr. Romeo Negrea a adus la cunoștința Comisiei

de Etică decizia dânsului de a demisiona din calitatea de membru în Comisia

de Etică.

Comisia de Etică în ședința din data de 24.05.2018, a constatat faptul că
mandatul unui membru al Comisiei poate înceta prin demisie, raportat la
prevederile art. 15, lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Etică și Deontologie din Universitatea Politehnica Timişoara.
Având în vedere cererea nr. 5773/15.05.2018 și dispozițiile art. 15, lit. b) din
Regulamentul Comisiei, s-a constatat încetarea calității de membru al
Comisiei de Etică a Dlui conf. dr. Romeo Negrea, ca urmare a demisiei din
această calitate.



2. Comisia de Etică a analizat cererea unui cadru didactic al UPT privind

emiterea unui certificat prin care să se confirme faptul că datele obținute

pe baza unui chestionar statistic cu participarea unor studenți ai UPT pot fi

utilizate în elaborarea unei lucrări științifice de specialitate, care să fie

publicată într-o revistă internațională.

Această cerere a fost trimisă Comisiei de Etică a Universității Politehnica
Timișoara în urma solicitării revistei în care urma să fie publicată lucrarea.
Comisia de Etică a analizat cererea, constatând că din punct de vedere formal
nu este necesar acordul scris al studenților din Universitatea Politehnica
Timișoara pentru a participa la un chestionar statistic, datele obținute nu au
caracter personal și pot fi utilizate în elaborarea lucrării științifice respective.
Cu sprijinul Departamentului de Relații Internaționale a fost redactat un
răspuns în limba engleză la cererea solicitantului, care să poată fi folosit
pentru a comunica revistei faptul că utilizarea acestor date într-o lucrare
științifică nu încalcă normele de etică.



3. Comisia de Etică a analizat sesizarea unui cadru didactic asociat al

UPT referitoare la o presupusă atitudine necolegială din partea unui

coleg de la aceeași facultate.

În sinteză, autorul sesizării a expus diferende de natură financiară față de
alt membru al comunității academice. Persoana reclamată și-a expus
punctul de vedere și a negat starea de fapt prezentată de reclamant.
În urma analizei documentelor primite și pe baza discuțiilor care au avut
loc, Comisia de Etică a stabilit că nu este în măsură să soluționeze sau să
intermedieze soluționarea unor diferende personale de natură
financiară între membrii comunității academice.
Întrucât faptele juridice personale supuse analizei Comisiei, respectiv
susținerile părților, nu au fost de natură a proba încălcarea unor norme
de etică, Comisia a considerat nefondată sesizarea.



4. Comisia de Etică a analizat sesizarea semnată de Decanul unei facultăți

din cadrul UPT referitoare existența mai multor reclamații ale studenților

anilor de studii I și III privind comportamentul unui cadru didactic în timpul

orelor de lucrări practice pe care acesta le-a condus de-a lungul ultimilor

trei ani.

Sesizările s-au referit la folosirea de limbaj jignitor la adresa studenților și
modul necorespunzător de desfășurare a activităților didactice.
Având în vedere prevederile art. 91 din Codul de Etică și Deontologie al UPT
și respectiv art. 24 și 25 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Etică și Deontologie din cadrul UPT, Comisia de Etică s-a declarat
în unanimitate competentă în a soluționa sesizarea, cu mențiunea că
competențele sale se limitează doar la abaterile de la normele de etică.



Pe baza analizei documentelor existente și în urma audierii persoanelor
implicate în acest caz, Comisia de Etică a Universității Politehnica Timişoara a
hotărât sancționarea persoanei reclamate, conform prevederilor art. 54 lit. a)
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de Etică și
Deontologie din UPT și art. 99 lit a) din Codul de Etică și Deontologie al UPT și
în temeiul art. 318, alin. 1, lit. a) din legea nr. 1/2011 cu avertisment scris,
pentru încălcarea normelor de etică prevăzute în Codul de Etică al UPT, art. 17
litera b, coroborat cu art. 17 litera c.
Comisia de Etică a recomandat monitorizarea activității didactice a persoanei
reclamate pe întreaga durată a anului universitar 2018-2019, prin vizite
neanunțate la orele de laborator conduse de acesta și discuții cu studenții.
Această monitorizare va fi organizată de conducerea departamentului și
facultății, Comisia de Etică fiind informată printr-un raport scris care va fi
transmis Comisiei la în decursul lunii iulie 2019.


