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            În anul 2021, Comisia de Etică a Universității Naționale de Arte din București s-a 

confruntat cu trei cazuri și o solicitare de răspuns din partea Consiliului de Etică și 

Management Universitar (C.E.M.U.), fiecare caz în parte necesitând mai multe întruniri ale 

membrilor săi în vederea analizei și rezolvării. Astfel: 

- Începând cu data de 02.02.2021, Comisia de Etică Universitară a analizat Plângerea lui 

-------------------- înregistrată cu nr. 502/27.01.2021, împotriva colegului---------------, 

finalizată cu exmatricularea celui din urmă ca urmare a comportamentului inadecvat al 

acestuia în cadru academic; 

- La Sesizările Decanului Facultății de Arte Decorative și Design din cadrul Universității 

Naționale de Arte din București, nr. 1162/02.03.2021, respectiv directorului -------------

---------(nr. 1176/02.03.2021), survenite în urma unui articol apărut în Observatorul de 

Prahova (varianta on-line), au fost analizate aspectele semnalate de studentul ------------

-------- cu privire la o serie de (posibile) abateri de conduită de la normele de etică și 

disciplină ale unor cadre didactice ale departamentului --------------în anii 2017 și 2018. 

Analiza acestui caz a necesitat numeroase întruniri și audiențe a părților implicate din 

partea Comisiei de Etică. Cazul s-a finalizat cu o serie de recomandări conf. univ. dr. --

---------------și lectorului univ. dr. ---------------- de revizuire a comportamentului în 

mediu academic, dar alte sancțiuni nu pot fi aplicate retroactiv pentru fapte săvârșite cu 

mai mulți ani în urmă (cf. Articolului nr. 252 din Codul Muncii); 

- În cazul Sesizării nr. 8623 din data de 12.11.2021 a lectorului univ. dr------------- cu 

privire la conduita studentului----------------, Anul III Licență, departamentul ---------

Comisia de Etică Universitară a hotărât sancționarea celui reclamat cu Avertisment 

scris, cf. Art. 9, Pct. a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de 

Etică Universitară. 

- La solicitarea Consiliului de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) cu nr. 167 

din data de 20.07.2021 Comisia de Etică a Universității Naționale de Arte din 

București a oferit un amplu Răspuns din 24 august 2021 adresat acestui organism de 

pronunțare asupra litigiilor de etică universitară și analiză a cazurilor referitoare la 

abateri de la normele de etică și management universitar în care au fost analizate 

punctual toate aspectele semnalate. 

 

În plus, Comisia de Etică Universitară a suferit modificări de componență, astfel, cf. 

Hotărârii Senatului nr. 165 din data de 23.09.2021, prof.univ. dr. Gheorghiu Dragoș a 

fost înlocuit de lector univ. dr. Chitea Costel, iar Cernat Alexandru a fost înlocuit de 

drd. Glodeanu Mihai Dumitru, ca reprezentant din partea studenților. 

 

 

Președinte, 

Prof. univ. dr. Hojbotă Bogdan Severin 


