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            În anul 2019, Comisia de Etică a Universității Naționale de Arte din București s-a 

confruntat cu un caz, în fapt continuarea dosarului început în octombrie 2018, avându-l pe dl. 

Ghilduș Alexandru în calitate de reclamant, care a necesitat numeroase întruniri ale 

membrilor săi în vederea analizei și rezolvării. Astfel: 

 

- Comisia de Etică a analizat Reclamația/Sesizarea d-lui Ghilduș Alexandru, înregistrată 

cu nr. 1167/20.02.2019. S-a constatat (nr. 1785/19.03.2019) că nu a existat nicio 

încălcare a legislației în vigoare și a regulamentelor și metodologiilor UNArte 

București; de asemenea, nu a existat niciun conflict de interese între prof. univ. dr. 

Dumbrăvician Dinu, directorul departamentului Design, și unii salariați/colaboratori ai 

aceluiași departament, dl. Dumbrăvician Dinu nefiind implicat în examinarea celor trei 

absolvenți la care se face referire; ca urmare, cele semnalate de petent s-au dovedit 

nefondate.  

 

- În 12.06.2019, la solicitarea Consiliului de Etică și Management Universitar cu privire 

la Sesizarea nr. 236 din 13.12.2018 a d-lui Ghilduș Alexandru adresată acestui 

organism de pronunțare asupra litigiilor de etică universitară și analiză a cazurilor 

referitoare la abateri de la normele de etică și management universitar, Comisia de 

Etică a Universității Naționale de Arte din București a transmis Răspunsul său punctual 

la toate aspectele semnalate de către petent. S-a constatat că nu există o bază legală 

pentru a susține reclamațiile d-lui Ghilduș Alexandru, acestea fiind considerate 

neîntemeiate. 

 

- Din nou la cererea Consiliului de Etică și Management Universitar cu nr. 237 din data 

de 09.10.2019 referitoare la solicitările petentului Ghilduș Alexandru, Comisia de Etică 

a Universității Naționale de Arte din București a transmis un amplu Răspuns înregistrat 

cu nr. 7111/ 17.10.2019. Concluzia detaliată la care s-a ajuns în urma analizei a fost 

formulată cu asistența juridică asigurată. Dl. Ghilduș Alexandru a încercat să aducă în 

atenție în repetate rânduri o serie de fapte care nu au condus decât la aceeași concluzie: 



2 

 

nu există o bază legală pentru a susține reclamațiile sale, acestea fiind considerate 

neîntemeiate. 

 

 

 

Președinte, 

Prof. univ. dr. Hojbotă Bogdan Severin 

 


