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HOTĂRÂRE 

Cu privire la sesizarea nr. 21884/18.10.2019 

 

 CEDPU a UBc își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii 206/2004, Legii 1/2011, ale Codului 

de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisia de etică și deontologie profesională universitară (CEDPU) 

a UBc; 

1. Cu privire la conținutului sesizării și documentele solicitate de CEDPU 

 CEDPU a UBc, a analizat sesizarea nr. 21884/18.10.2019, care se referă la „posibile abateri/fapte de 

încălcare de la normele privind etica universitară, mai precis a integrității relației cadru didactic – student 

(art. 12 din Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității)”,  a notificat și convocat 

persoana reclamată (adresele nr. 6 și 7 din 29.10.2019) pentru a expune un  punct de vedere, care a fost transmis 

CEDPU și  înregistrat cu nr. 8/05.11.2019; 

2. Analiza documentelor depuse la dosarul sesizării 

 - CEDPU a UBc, întrunită în ședințele de lucru în data de 29.10.2019 și 05.11.2019, a analizat sesizarea 

cu  nr. 21884/2019 și a constatat că sunt îndeplinite condițiile de analiză a sesizării; 

- Sesizarea a îndeplinit toate condițiile prevăzute la Art. 15 din ROF CEDPU – R-09-01; 

 - Conform Art. 17 din ROF CEDPU – R-09-01 și faptul că reclamata nu are obiecții cu privire la 

capacitatea membrilor CEDPU de a soluționa sesizarea (Art. 15 din ROF CEDPU – R-09-01), CEDPU a hotărât 

că poate face analiza sesizării pe baza documentelor prezentate și menționate la art. 1; 

3. Concluzii 

 

 Prin punctul de vedere depus, partea reclamată a explicat și a detaliat modul cum s-a desfășurat interviul 

din 17.10.2019. Interviul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 8 din Metodologia de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și art. 10 

din Regulamentul privind desfășurarea programelor de formare pshopedagogică în cadrul DPPD (în vigoare). 

Partea reclamată consideră că a acordat în mod corect calificativul RESPINS reclamantului. 

 Faptele sesizate de reclamant  NU se confirmă și NU se încadrează ca fiind abateri de încălcare de la 

normele privind etica universitară, mai precis a integrității relației cadru didactic – student,  prevăzute de  art. 12 

din Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității. 

 

CEDPU Hotărăște: 

 

 În unanimitate de voturi RESPINGE sesizarea nr. 21884/18.10.2019, având în vedere că faptele 

menționate în sesizarea supusă analizei NU se confirmă, NU se susțin și NU se  încadrează ca fiind  abateri sau 

încălcări de la normele privind etica universitară prevăzute de Codul de Etică și deontologie profesională 

universitară al Universității .  

 Cu privire la Hotărârea CEDPU se vor aplica prevederile legale de înștiințare și contestare. 

 

Preşedinte CEDPU,               Avizat, 

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon                                                                                 Consilier Juridic Emil Balint 
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