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Comisia de Etică și Deontologie Universitară a fost constituită prin Decizia nr. 342 /2007, modificată 

prin Decizia nr. 562 / 26.06.2012, de Decizia 214 / 07.05.2014 aprobate de Senatul Universității din Pitești, 

fiind formată din 7 membri (plus 3 membri supleanţi). 

Prin Hotărârea Senatului nr. 246 din data de 29.10.2018 se modifică componența Comisiei  de Etică și 

Deontologie Universitară. Aceasta funcţionează în baza Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea 

Comisiei de Etică și Deontologie Universitară aprobat de către Senatul Universității din Piteşti, a Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 şi a Cartei Universităţii din Piteşti.  

 În cursul anului 2018, Comisia de Etică și Deontologie Universitară s-a întrunit în  7 şedinţe de lucru 

extraordinare, analizând un număr de două cazuri soluţionate în același an calendaristic. 

 În soluționarea cazurilor au fost respectate normele stipulate în regulamentul de organizare și 

funcționare privind luarea la cunoștiință asupra cazurilor, audierea părților, studierea documentelor considerate 

necesare în legătura cu cauza, dezbateri și adoptarea raportului de caz. Rapoartele au fost supuse aprobării 

Senatului, fiind adoptate în forma elaborată de comisie. 

 Primul caz a fost referitor la sesizarea domnului Bogdan Brânzaș privind existența unor paragrafe din 

publicațiile sale în referatul “Proiect la Marketingul Turistic” elaborat de doi studenți în anul 2014, fară fi trecut 

la bibliografie. În 2015 referatul a fost încărcat pe Internet. Referatul celor doi studenți nu poate fi considerat 

operă de creație intelectuală în sensul dat de Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, 

modificată și completată, Art.1 alin. (1) și (2), Art.7 lit. a) – i) și Art.8, lit. a) și b), el a fost utilizat în procesul 

de învatare și nu sunt opere științifice în înțelesul dat de Art.7 lit. b) din Legea nr. 8/1996. Lucrarea a fost 

retrasă de foștii studenți de pe Internet. 

A doua sesizare a fost depusă la Universitate de domnul Director general jr. Dan Marius Donoiu și 

cuprindea două aspecte: a) existenta unor email-uri adresate membrilor de sindicat în perioada 18.02.2012 – 

26.05.2015, în numele conducerii sindicatului de domnul Barbuceanu Mircea și care cuprinde expresii 

neacademice adresate în special domnilor Rectori Barbu Gheorghe, Didea Ionel si Pârlac Sebastian; b) 

apartenența domnilor Bărbuceanu Mircea și Axinte Gheorghe la colectivul de autori a unei invenții. Email-urile 

trecute în sesizare au fost transmise în urmă cu peste 3 până la 6 ani, au fost cunoscute în acea perioadă și 

sesizarea a fost tardiv formulată. Apartenența unei persoane la colectivul unei invenții validată de OSIM nu 

poate fi analizată de comisie. 

 

 

Hotărârile Comisiei de Etică au fost dezbătute și aprobate de Senatul Universității din Pitești și nu au 

fost atacate prin modalități legale. 
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