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Nr. 31825/05.12.2018 

 

RAPORTUL ANUAL 

AL COMISIEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ DIN UVT   

2018 

 

Misiunea Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară din UVT este să asigure 

aplicarea dispozițiilor Codului de Etică și Deontologie Universitară din Universitatea de Vest 

din Timișoara. 

Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT funcționează având în vedere 

prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 319/2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare şi Carta Universității de Vest din Timișoara. 

            Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT s-a întrunit în anul 

calendaristic 2018 (de 15 ori) pentru a discuta cele 8 cauze primite spre soluționare şi cele 18 

cereri privind aprobarea demersurilor de cercetare şi publicare.  

 

Rezumatul cauzelor 

 

1. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a primit sesizarea nr. 26799 

/31.10.2017 din partea dlui. lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanţ prin care supune atenţiei 

noastre comportamentul studentei Iulia Maria Curcuianu din data de 31.10.2017. In urma 

analizei în cadrul Comisiei am decis monitorizarea comportamentului studentei prin 

intermediul decanului de an pe parcursul anului universitar 2017-2018 pentru a putea decide 

dacă evenimentul amintit în sesizare este un incident izolat sau un comportament ce ar putea 

intra sub incidenţa Codului etic. În urma monitorizării  studentei Iulia Maria Curcuianu pe 

parcursul anului universitar 2017-2018, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din 

UVT a constatat că evenimentul amintit în sesizare a fost un incident izolat, fără 

repercursiuni asupra relaţiei cadru didactic – student şi fără a afecta climatul organizaţional, 

astfel, cazul este considerat clasat/închis.  

 

2. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a fost sesizată de OSUT (adresa nr. 

28816/16.11.2017) în legătură cu unele fapte ale secretarului Departamentului de Filosofie şi 

Ştiinţe ale Comunicării, dl. Petru Vîrciorovan. Sesizarea face referire la fapte ce implică dare 

şi luare de mită, fals şi uz de fals. În consecinţă, Comisia a considerat necesar constituirea de 

urgenţă a unei comisii disciplinare conform Codului Muncii care să analizeze situaţia, faptele 

sesizate nefăcând obiectul unei cercetări în cadrul Comisiei de Etică și Deontologie 

Universitară din UVT şi a trimis adresa nr. 29355/22.11.2017, în atenţia Rectorului şi 

Consiliului de Administraţie din UVT. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din 

UVT nu a fost informată oficial în legătură cu modul în care Comisia de disciplină a 

soluţionat sesizarea.   
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3. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a primit sesizarea nr. 

17269/30.10.2017 din partea Comisiei de Etică din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

prin care a supus atenţiei noastre o posibilă încălcare a unor principii de etică şi deontologie 

universitară, corelate incidentului ce a avut loc în data de 27 iulie 2017 în secretariatul 

Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din 

UVT a primit sesizarea după trei luni de la data conflictului interpersonal. Comisia de Etică şi 

Deontologie Universitară din UVT a folosit timpul şi resursele sale în înţelegerea pertinentă a 

acestui conflict interpersonal, a urmat toate demersurile procedurale permise de Codul său de 

Etică şi Deontologie Universitară şi Regulamentului său de organizare şi funcţionare, a fost 

preocupată permanent pe parcursul investigaţiei sale să reţină corect starea de fapt şi să nu 

genereze prin decizia sa dezechilibru și inechitate iar în final să găsească soluţia echitabilă, 

justă moral şi etic. Comisia de Etică și Deontologie Universitară din UVT a declarat sesizarea 

dnei lect. univ. dr. Corina Duda-Seiman admisibilă. Dar, conform Art. 25, Principiul 

colegialităţii implică următoarele obligaţii ale membrilor comunităţii universitare: a) 

respectul datorat fiecărui membru al comunităţii academice. Încălcarea acestei obligaţii de 

către o persoană nu conferă celui lezat dreptul de a adopta o conduită similară. Comisia de 

Etică și Deontologie Universitară din UVT a constatat existența la nivelul Departamentului 

de Biologie-Chimie a unor deficiențe structurale, care au dus la degradarea climatului 

academic, peste care s-a suprapus conflictul spontan al părților. Comisia de Etică și 

Deontologie Universitară din UVT invită Directorul Departamentului de Biologie-Chimie să 

adopte în termen de maxim 6 luni măsuri eficiente pentru remedierea derapajelor constatate și 

să informeze Comisia de Etică și Deontologie Universitară din UVT cu privire la măsurile 

luate. În urma procesului de analiză, investigare şi deliberare, Comisia de Etică şi 

Deontologie Universitară din UVT a respins sesizarea şi a votat Hotărârea nr. 13/03.04.2018.  

 

Hotărârea poate fi consultată aici: 

https://www.uvt.ro/files/1ce71d15ed58429dd7d1528a60a5c0bb355f6659/ 

 

Hotărârea nr. 13/03.04.2018 a fost contestată la Consiliul de Etică şi Management Universitar 

(CEMU), iar sesizarea a fost respinsă ca nefiind întemeiată în raport cu faptele (vezi 

Hotărârea CEMU nr. 22 /15.11.2018). 

 

4. La Comisia de Etică și Deontologie Universitară din UVT a fost înregistrată 

sesizarea nr. 23752/09.10.2017. Sesizarea face referire la suspiciunea de plagiat în cazul tezei 

de doctorat cu titlul Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, elaborată de dl. dr. 

Bodog F. Florian Dorel, în domeniul ştiinţe economice, teză coordonată de dl. prof. univ. dr. 

Mihai C. Demetrescu şi de dl. prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu, şi susţinută în cadrul Şcolii 

Doctorale a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în anul 2008. Comisia de 

Etică și Deontologie Universitară din UVT s-a întrunit în ședinţa sa ordinară din 10.10.2017 

şi a decis să analizeze sesizarea 23752/09.10.2017, drept pentru care a început demersurile 

procedurale conform Codului de Etică şi Deontologie Universitară din UVT şi 

Regulamentului său de organizare şi funcţionare. 

https://www.uvt.ro/files/1ce71d15ed58429dd7d1528a60a5c0bb355f6659/
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Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a analizat modul de redactare 

a tezei de doctorat Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, elaborată de dl. dr. 

Bodog F. Florian Dorel, pe baza: a) raportului Comisiei de Experți și b) propriei investigații 

suplimentare, care au presupus, și din partea Comisiei de Experți, și din partea CEDU, 

verificarea și compararea fiecărui paragraf din teză cu sursa indicată de programul informatic 

iThenticate dar și cu versiunea tipărită a cărților cu text similar în privinţa formei şi a 

conţinutului. Teza de doctorat are aproximativ 35 de rânduri/pagină şi 243 pagini, adică 

aproximativ 8190 rânduri în total. Cele 2988 de rânduri similare în privinţa formei şi a 

conţinutului cu alte surse reprezintă un grad de similaritate de aproximativ 36%. Gradul de 

similitudine verificat de membrii Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT în 

raport cu sesizarea este de 36% din teza de doctorat. În baza tuturor celor de mai sus, CEDU 

apreciază că teza de doctorat cu titlul Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, 

elaborată de dl. dr. Bodog F. Florian Dorel, în domeniul ştiinţe economice, teză coordonată 

de dl. prof. univ. dr. Mihai C. Demetrescu şi de dl. prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu, şi 

susţinută în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

în anul 2008 este rezultatul unui demers care, per ansamblu, nu respectă standardele de 

calitate și etică profesională în modul de elaborare și redactare a tezelor de doctorat. 

Hotărârea poate fi consultată aici: 

https://www.uvt.ro/files/48f155fc708a40448e894e58226e904e0d80e57c/ 

 

5. La Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT a fost înregistrată cu numărul 

18267/30.07.2017 adresa din partea CSUD cu numărul 18178/407CSUD/27.07.2018 prin 

care ni se cere să supunem procedurilor noastre sesizarea semnată de un coleg de la UMF. 

Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din UVT s-a întrunit şi a analizat sesizarea şi a 

constatat că aspectele sesizate se confirmă, un număr mare de slideuri sunt preluate identic 

sau cu adaptări minimale de pe un site de schimb de prezentari (ppt-online). Considerăm că 

este responsabilitatea comisiei de concurs să decidă asupra măsurii de adoptat în acest caz.  

 

Ultimele trei sesizări venite de la studenţi la sfârşitul anului 2018 sunt în curs de analiză 

în momentul elaborării prezentului raport. 

 

În anul 2018 am primit 18 cereri de aprobare ale demersurilor de cercetare şi publicare. 

Toate cererile au fost abrobate după ce Comisia a cerut avizul de specialitate Facultăţii de 

Sociologie şi Psihologie, de unde proveneau cererile. 

 

Raportul de mai sus a fost prezentat membrilor Comisiei de Etică și Deontologie 

Universitară din UVT la şedinta din 20. 11. 2018 și trimis Rectorului UVT și Senatului UVT 

(conform articolului 32, aliniatul b) Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT 

realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii şi deontologiei profesionale 

care se prezintă Rectorului, Senatului UVT, constituind un document public). 

 

Președinta Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT 

Conf. univ. dr. Corina Ilin 

https://www.uvt.ro/files/48f155fc708a40448e894e58226e904e0d80e57c/
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Secretara Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT 

Maria Hornaru 

 

 

Avizat 

Consilier juridic al UVT 

Jurist Nadia Topai 

 

 


