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Comisia de Etică și Deontologie Universitară care 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. 245 din data de 30.09.2016 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 2017, Comisia de Etică și Deontologie Universitară s-a întrunit în  9 şedinţe de lucru 

extraordinare, analizând un număr de două cazuri soluţionate în acelaș 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 absolventului Dumitrescu Mihai Florin privind existența unor suspiciuni de 

copiere la examenul de licența. Din audierea studenților și a cadrelor didactice și din analiza documentelor aflate la dosar 

a reieșit că examenul s-a desfășurat corect, potrivit regulamentelor, fiind prezente în sală opt cadre didactice.  

 

A doua sesizare a fost adresată Ministerului Educației Naționale de domnul Zgorcea Ion și transmisă universității 

pentru analiză. În sesizare se invocă aspecte privind susținerea unor examene, prezența la activitățile didactice și 

evaluarea numai cu note de zece a unui student ce se află în relații de rudenie cu un cadru didactic. În urma analizei 

documentelor existente în arhivă și a audierii a trei cadre didactice a reieșit că cele sesizate nu sunt fondate sau adevărate, 

iar normele etice nu au fost încălcate. Raportul a fost transmis Ministerului Educației Naționale. 

 

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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