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RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”FERDINAND I”
- Anul 2020 Activitatea Comisiei de etică universitară are ca atribuție în principal
rezolvarea situaţiilor etice rezultate din reclamaţii, sesizări sau din autosesizările
Comisiei precum și aprecierea climatului etic din Academia Tehnică Militară
”Ferdinand I”.
În anul 2020 fost elaborat Regulamentul Comisiei de etică universitară a
Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, aprobat de Senatul universitar în
ședința din 27.03.2020. Acesta stabilește modul de constituire și funcționare al
Comisiei de etică universitară din cadrul instituției ținând cont de legislația în
vigoare (Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică,
dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare,
Codul de conduită etică a personalului militar și civil contractual din Ministerul
Apărării Naționale nr. M 94/2004 și Codul de etică și deontologie profesională al
Academiei Tehnice Militare”Ferdinand I”).
În perioada menţionată, a existat o singură situație care a impus intervenţia
Comisiei. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a transmis Academiei Tehnice
Militare „Ferdinand I” un memoriu prin care se semnalează o serie de posibile
încălcări ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările
ulterioare) și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și
bărbați, săvârșite de cadre didactice și de conducere din Departamentul de
Calculatoare și Securitate Cibernetică din cadrul Facultății de Sisteme Informatice
și Securitate Cibernetică din instituție, cu solicitarea prezentării punctului de vedere
ce rezultă din analiza faptelor și circumstanțelor semnalate. Față de acest memoriu
și de solicitarea autorității publice, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand
I” a sesizat comisia de etică universitară, conform O.Z.U. Nr.5/10.01.2020.
Aspecte procedurale și demersuri
Față de toate activitățile procedurale derulate, constatările și concluziile
formulate, comisia de etica universitară a încheiat Raportul de caz nr. 1 din
31.01.2020., reținându-se următoarele:
- În conformitate cu dispozițiile art.163 din Carta Universitară a
Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I ”, cap.11, Codul de etică și
deontologie profesională, au fost notificate persoanele menționate în
memoriu, invitându-le în ședințele comisiei pentru audiere și solicitândule formularea în scris a poziției cu privire la acuzațiile aduse.
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- A fost analizat și procesul verbal de cercetare nr. A 5259/20.06.2019 al
comisiei numită prin O.Z.U. nr.107 din 07.06.2019 pentru cercetarea
situației raportate de petentă prin raportul personal CR 3800/05.06.2019
(cercetare consemnată în Registrul de procese verbale Nr. A
14643/16.07.2019).
Dl.lt.col.prof.univ.dr.ing. M.V.T., a fost acuzat de un comportament abuziv,
intimidant și amenințător la adresa studenților, mai ales în timpul desfășurării
diferitelor forme de verificare și evaluare. Astfel, în data de 30.05.2019, în urma
evaluării proiectului de curs al petentei, cadrul didactic a pus la îndoială
originalitatea lucrării, insistând să afle dacă a fost ajutată, deoarece aceasta nu a
putut răspunde la întrebările care i-au fost adresate, proiectul conținând elemente
de nivel superior nepredate încă la anul II. Cadrul didactic explică insistența
acestui demers prin încercarea stopării unor eventuale practici prin care unii
studenți din anii mari ajută la elaborarea proiectelor din anul II. Studenta a
recunoscut că a fost ajutată de un student mai mare, prietenul ei. Dl.
lt.col.prof.univ.dr.ing. M.V.T. neagă afirmațiile petentei că ar fi fost amenințată.
Petenta, fostă studentă a academiei, a fost invitată să se prezinte la comisia
de etică. Aceasta a fost de acord și în data de 22.01.2020 s-a prezentat la ședința
acestei comisii însoțită de tatăl său pentru prezentarea aspectelor pe care le
consideră necesare susținerii demersului său. Petenta și-a menținut punctele de
vedere din memoriu. Comisia i-a solicitat prezentarea oricăror alte probe care să
susțină cele relatate în memoriul formulat, aceasta prezentând o Scrisoare
medicală (din 16.12.2019) și un act ce atestă efectuarea unui Examen psihologic la
cerere (din 16.01.2020) și a propus audierea unor foști colegi. Comisia de etică
universitară a propus petentei o confruntare cu cadrul didactic sau cu orice altă
persoană, dintre cele menționate în memoriu, propunerea fiind refuzată categoric.
Comisia a luat act de solicitarea de audiere a foștilor colegi, aceștia fiind
notificați telefonic și prin sms.
Constatări
Din analiza documentelor, a discuțiilor purtate cu cei implicați și a
cercetărilor efectuate, membrii comisiei de etică universitară au concluzionat
următoarele:
- dl. lt. col. prof. univ. dr. ing. M..V.T. este recunoscut ca fiind un cadru
didactic integru, exigent și corect cu aproape 20 de ani vechime în învățământul
superior și nici o persoană intervievată, cu excepția a doi studenți exmatriculați, nu
a confirmat un comportament al cadrului didactic menit să amenințe sau să
intimideze, nici la data susținerii evaluării de către petenta și nici pe parcursul
activităților didactice desfășurate;
- au fost negate afirmațiile petentei cu privire la presiunile d-lui profesor M.V.
T. asupra altor cadre didactice pentru ca aceasta să nu promoveze diferite forme de
verificare la alte discipline.
- la începutul fiecărui an universitar sunt prelucrate cu studenții următoarele
regulamente ale instituției: Regulamentul privind activitatea profesională a
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studenților din Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, Metodologia de
organizare și desfășurare a formelor de verificare în ATMFI, Codul universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului din ATMFI și Procedura de exmatriculare a
studenților din ATMFI , studenții semnând pentru luarea la cunoștință;
În baza tuturor celor de mai sus, a discuțiilor purtate atât cu persoanele
implicate cât și cu persoane care pot avea calitatea de martor, a analizării
declarațiilor și a celorlalte înscrisuri, în temeiul dispozițiilor art. 163 alin. (9) și
art. 164 din Carta universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”,
comisia de etică universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, în
ședința din 31.01.2020, a hotărât:
1. Nu se poate dovedi, cu certitudine, existența unor comportamente/atingeri
aduse onoarei, reputației și demnității persoanelor din propria instituție de către
membrii comunității universitare, comportamente ce aduc atingere demnității sau
crează o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare
îndreptate împotriva unor persoane sau a unui grup de persoane, hărțuire.
2. Aspectele care ar putea constitui încălcări ale Legii Educației Naționale
nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare) și a Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și a dispozițiilor art.146, art. 147
și art.148 lit.c din Carta universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand
I” nu au putut fi dovedite.
Prezenta hotărâre a fost luată în unanimitate de către membrii prezenți ai
comisiei.
Această hotărâre a fost contestată de petenta C.S, în termenul legal de 15
zile de la comunicare, la Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare
„Ferdinand I”.
În conformitate cu Art. 161, alin.3, lit.b din Carta universitară a Academiei
Tehnice Militare (cap.11 Codul de etică și deontologie profesională universitară),
nr. A6420 din 27.09.2016, Raportul anual al Comisiei de etică universitară se
prezintă Rectorului, Senatului universitar și constituie un document public. Ca
urmare, după avizare, acest Raport trebuie publicat pe site-ul Academiei Tehnice
Militare (Despre  Comisia de etică universitară).
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