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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată de Comisia de etică universitară, în anul calendaristic 2008 

 

 

În cel de-al treilea an de activitate (ianuarie-octombrie 2008) Comisia de etică universitară a 

îndeplinit următoarele: 

1. În şedinŃa din 31 ianuarie 2008, preşedintele Comisiei de etică a prezentat Raportul de 

activitate al acesteia pe anul 2007, raport care după dezbatere şi aprobare în unanimitate, a 

fost înaintat conducerii USAMV Cluj-Napoca. 

2. În aceeaşi şedinŃă comisia a luat în dezbatere referatul înaintat de dl. prof. dr. Apahidean 

Silviu – Decan al FacultăŃii de Horticultură – cu privire la sesizarea înaintată de dl. senator 

dr. Funar Gheorghe. 

În sesizare se impută faptul că dl. conf. dr. Arion Felix, cu ocazia alegerilor pentru funcŃia de 

şef catedră la catedra de Management şi Inginerie Economică, a plagiat Programul cu care s-a 

prezentat la alegeri. Se consideră de către reclamant că s-au înfăptuit grave fapte penale (fals 

material în înscrisuri oficiale) şi s-a încălcat prevederile Legii nr. 8/1996. 

De asemenea, comisia a luat cunoştinŃă despre informarea catedrei de Management şi 

Inginerie Economică referitoare la sesizarea Nr. 734 din 28 ianuarie 2008, semnată de domnul 

lector dr. Funar Gheorghe, cu privire la conŃinutul procesului verbal al şedinŃei de alegeri de la 

această catedră. 

După ce preşedintele a prezentat pe larg materialele din dosarul comisiei, în urma discuŃiilor 

purtate, comisia apreciază că: 

- nu există o faptă de plagiat aşa cum este definită de legea specială în domeniu nr. 8/1996, dl. 

conf. dr. Felix Arion folosind în lucrarea sa doar date şi fapte ce nu sunt protejate de lege. De 

asemenea, nu se încadrează nici în dispoziŃiile art. 288 Cod Penal nefiind falsificate înscrisuri 

oficiale emanate de la instituŃii sau autorităŃi publice; 

- consideră că hotărârea Biroului facultăŃii privind cele sesizate de dl. Funar este temeinică şi 

legală; 

- Comisia respectă opinia membrilor catedrei a III-a.  



3. Preşedintele Comisiei de etică a reprezentat USAMV Cluj-Napoca, din însărcinarea D-lui 

Rector, prof. dr. Doru Pamfil, la Seminarul intitulat “Integritatea ştiinŃifică – aspecte etice şi 

legislative”, organizat de Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică şi Universitatea 

de Medicină şi Farmacie “Iuliu HaŃieganu” Cluj-Napoca, seminar desfăşurat în data de 28 

martie 2008, la Hotelul “Erasmus” al UMF Cluj-Napoca. 

4. În data de 19 iunie 2008 a avut loc şedinŃa de alegeri a Comisie de etică a USAMV Cluj-

Napoca, la care au fost votaŃi, în unanimitate, reprezentanŃii facultăŃilor şi ai universităŃii, 

după cum urmează: 

Preşedinte: Prof. dr. Viorel Budiu 

Vicepreşedinte: Prof. dr. Ioan Bud 

     Membri: Prof. dr. Ioan Drocaş 

        Conf. dr. Gabril Giurgiu 

        Emil Rusu 

        Drd. Ciprian Ober 

    Secretar: Consilier juridic Viorel Apostu 

 

Senatul USAMV Cluj-Napoca, prin Hotărârea din data de 05.06.2008, a aprobat în 

unanimitate componenŃa Comisiei de etică universitară a USAMV Cluj-Napoca, iar prin Decizia 

nr. 659 din 01.07.2008 a Rectorului USAMV Cluj-Napoca s-a constituit această comisie în 

componenŃa mai sus prezentată. 

5. MenŃionăm, cu satisfacŃie, că în anul 2008 am avut de soluŃionat o singură sesizare, ceea ce 

scoate în evidenŃă faptul că în universitatea noastră există un climat de muncă sănătos, 

respectându-se principiile şi normele morale, prevăzute în Codul de etică al USAMV Cluj-

Napoca. 

 

 

Cluj-Napoca, 
20 octombrie 2008        Preşedinte, 
           Prof. dr. Viorel Budiu 


