Aprobat
în ședința Senatului universitar al UED Lugoj din 30.01.2019
prin Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019

RAPORT
cu privire la situaţia Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
din perspectiva respectării eticii universitare şi activităţilor de cercetare conform
Codului de etică şi deontologie profesională universitară,
pe anul universitar 2017– 2018
Codul de etică al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj reprezintă o asumare liber
consimţită a membrilor comunităţii academice, prin care aceştia se angajează să respecte
normele şi principiile de etică şi deontologie profesională, conform cu onoarea şi demnitatea
profesiei.
Activitatea Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară din cadrul
Universităţii Europene ”Drăgan” a fost ghidată de valorile morale promovate de Carta universitară
şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară, care are ca obiectiv principal
asigurarea unui climat de încredere, respect, demnitate şi

responsabilitate în activitatea

profesională din cadrul Universităţii.
Activitatea membrilor comunităţii academice s-a bazat, ca şi în alţi ani, pe valorile şi
principiile promovate de Codul de etică şi deontologie profesională universitară: meritul,
profesionalismul, dreptul la studii de calitate, onestitate şi corectitudine intelectuală,
transparenţă în utilizarea resurselor materiale, responsabilitate, respect, toleranţă, bunăvoinţă şi
grijă, dreptul la confidenţialitate, principiul nediscriminării şi al egalităţii de şanse.
Rolul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a fost acela de a soluţiona
disfuncţiile apărute în respectarea acestor principii şi valori, şi de a sprijinii menţinerea
standardelor morale şi a prestigiului Universității.
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În anul 2018 Comisia de Etică şi Deontologie Profesională Universitară a fost sesizată de
către Rectoratul UED Lugoj că, la data de 19.06.2018, studenta Buga Daniela - anul 2 la Facultatea
de Ştiinţe Economice (la data incidentului), pe fondul consumului de alcool, a agresat-o verbal şi
fizic pe studenta Tabără Doina.
Totodată s-a solicitat să fie analizat comportamentul studentei şi a propune asupra
sancţiunii ce i se va aplica.
Fiind audiate cele două studente, cât şi persoanele care au fost, în acel moment, în
clădirea unde s-a petrecut incidentul, Comisia a reţinut următoarele:
- În noaptea de 19/20 iunie 2018, cu ocazia aniversării zilei de naştere a unei colege, pe
fondul consumului de alcool, între studenta Buga Daniela şi studenta Tabără Doina a
intervenit o dispută verbală, care ulterior s-a agravat, studenta Tabără Doina fiind agresată
şi fizic.
Faptele sunt recunoscute şi de către studenta Buga Daniela şi s-au petrecut în clădirea
Butan Gas unde erau cazate cele două studente.
În urma acestui incident studenta Buga Daniela, în anul universitar 2018/2019 nu mai
locuieşte în acest cămin.
Comisia apreciază că faptele studentei Buga Daniela au afectat relaţiile de colegialitate
încălcând normele Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară.
În conformitate cu dispoziţiile art. 319 alineatul 1 lit. c şi art. 322 din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi art. 47 din Carta UED.
Comisia propune rectorului UED să aplice studentei Buga Daniela sancțiunea „mustrare”.
Rectorul UED prin decizia nr.35a 01.10.2018 aplică avertisment scris.
Respectarea principiilor şi normelor cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională
constituie un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii şi integrităţii studenţilor, a cadrelor
didactice şi a personalului administrativ din cadrul Universităţii.
Situaţia Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, din perspectiva respectării principiilor şi
prevederilor Codului de etică, în anul universitar 2017-2018, se prezintă astfel:
1. LIBERTATEA ACADEMICĂ
Ca şi în anul universitar precedent, Universitatea Europeană "Drăgan" continuă să fie un
spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase şi de ”putere” economică.
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Nu au fost încălcate drepturile studenţilor, ale cadrelor didactice sau ale cercetătorilor, din
perspectiva cunoaşterii şi a formării ştiinţifice.
Personalul didactic şi administrativ, în totalitate, respectă confidenţialitatea în problemele
ce ţin de viaţa privată a studenţilor şi în privinţa cererilor personale referitoare la păstrarea
confidenţialităţii.

2. INTEGRITATEA, ONESTITATEA ŞI LOIALITATEA
În anul universitar 2017–2018, în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, a fost
sesizată o încălcare a normelor cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională, fiind
soluționată prin aplicarea unei sancțiuni.

3. TRANSPARENŢA
Universitatea Europeană "Drăgan" a asigurat transparenţă atât la nivelul activităţilor care
privesc admiterea, evaluarea, angajarea, promovarea şi utilizarea resurselor Universităţii, cât şi la
nivelul informării studenţilor cu privire la criteriile de evaluare.
Nu au fost semnalate acuzaţii sau acte de favoritism în procesul de admitere, evaluare,
angajare, promovare sau de neinformare a studenţilor referitor la modalităţile şi criteriile de
evaluare.
În Universitate se respectă principiul transparenţei asigurându-se o informare consistentă
şi corectă a tuturor factorilor.

4. RESPECTUL ŞI COLEGIALITATEA
Activitatea comunităţii academice la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj se
bazează pe o strânsă colaborare între membrii săi, în spirit de colegialitate şi respect reciproc.
Este respectată demnitatea fiecăruia, într-un climat liber de orice manifestare şi formă
de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare.
În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" se cultivă spiritul de toleranţă faţă de diferenţele
de opinii, religie şi preferinţe intelectuale.
La nivelul Universităţii nu au fost înregistrate situaţii de încălcare ale principiului
colegialităţii sau ale respectului reciproc dintre membrii acesteia.
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5. CONFIDENŢIALITATEA
La nivelul Universităţii Europene "Drăgan" personalul didactic şi cel administrativ au
respectat principiul confidenţialităţii, atât faţă de problemele ce ţin de strategia Universităţii, cât
şi faţă de viaţa privată a studenților (status marital, orientare sexuală, dizabilități ascunse,
domiciliu etc.).

6. INCOMPATIBILITĂŢI ŞI CONFLICTE DE INTERESE
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj tratează toţi membrii săi corect, drept şi
echitabil; se pronunţă ferm în situaţii în care există raporturi ierarhice directe între personalul
didactic, de cercetare sau auxiliar aflat într-o funcţie de conducere şi soţii, afinii sau rudele până la
gradul al III-lea inclusiv.
De asemenea se urmăreşte eliminarea conflictelor de interese ce apar atunci când un
membru al comunităţii universitare, în virtutea funcţiei pe care o ocupă, adoptă o decizie sau
participă la adoptarea unei decizii cu privire la existenţa unui interes personal.
În mediul academic al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu s-a înregistrat nicio
formă de conflict de interese sau de raporturi ierarhice directe incompatibile dintre personalul
didactic.
Data: 11.12.2018

PREȘEDINTE
COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

Conf. univ. dr. POPESCU CONSTANTIN FLORINEL
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