
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 
Comisia de Etică         
 
 

Raport de activitate pentru anul calendaristic 2010 
 

 În conformitate cu procedurile de lucru stabilite prin Statutul şi prin 
Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Etică Universitară, în cursul anului 
calendaristic 2010 s-a procedat la completarea şi reconfirmarea Comisiei de Etică 
Universitară, prin cooptarea şi numirea unui nou membru – respectiv, a domnului 
prof.univ.dr.ing. Grigore Niculae şi alegerea unui preşedinte coordonator – 
respectiv, a domnului prof.univ.dr.ing. Stănică-Ezeanu Dorin. 
 
 În cursul anului de referinţă 2010, membrii comisiei de etică s-au întrunit în 
cadrul a şase şedinţe de lucru, având pe ordinea de zi analiza şi investigarea unor 
fapte sesizate şi transmise comisiei de etică, după cum urmează : 
 

1. Sesizarea unui student masterand privind nerespectarea normelor Uniunii 
Europene, care reglementează asigurarea  accesului  liber şi 
nediscriminatoriu al persoanelor cu dizabilităţi în spaţiile de învăţământ, prin 
existenţa rampelor de acces şi permisiunea de a se utiliza liftul şi în cazul 
studenţilor aflaţi în astfel de situaţii. Totodată, din perspectiva aceleiaşi 
sesizări s-a procedat şi la analiza atitudinii unor cadre didactice privind 
evaluarea părtinitoare a studenţilor masteranzi, precum şi atitudinea acestora 
faţă de persoanele cu dizabilităţi.  
În urma investigării efectuate de către membrii comisiei, a rezultat că cele 
semnalate se susţin parţial şi, ca urmare, i s-a adresat conducerii universităţii 
solicitarea de a se lua măsurile care se impun, în sensul asigurării rampelor 
de acces între spaţiile de învăţământ, cu  asigurarea cartelei de acces la lift 
pentru studenţii cu dizabilităţi loco-motorii. 

 
2. Sesizarea  adresată conducerii universităţii şi transmisă spre analiză comisiei 

de etică,  ca urmare a hotărârii Biroului Senatului U.P.G. Ploieşti, sesizare 



care se referă la neîndeplinirea condiţiilor de studii privind ocuparea unui 
post didactic de lector universitar din cadrul Catedrei de Stiinţe Socio-
Umane şi Juridice, precum şi la săvârşirea faptei de plagiat de către acelaşi 
cadru didactic. În urma analizei sesizării şi investigării faptelor semnalate, 
membrii comisiei de etică – de comun acord – au recomandat, în raportul de 
caz înaintat conducerii universităţii şi Senatului Universitar, constituirea 
unei comisii de analiză a faptei şi formularea măsurilor pe care această 
comisie le consideră oportune. 

 
La încheierea prezentului raport de activitate, membrii Comisiei de Etică a 

U.P.G. Ploieşti constată cu regret că, în ciuda înfiinţării acestui organism 
independent  de lucru chiar din anul universitar 2005-2006, nu s-au identificat 
încă resursele materiale necesare funcţionării în condiţii de minimă siguranţă a 
activităţii acestei comisii – respectiv inexistenţa unui spaţiu destinat exclusiv 
activităţilor în cadrul comisiei, cu asigurarea mobilierului minim necesar 
păstrării în condiţii de siguranţă a documentelor de lucru, şi nici asigurarea 
surselor de finanţare şi retribuire a membrilor comisiei fie şi la nivel simbolic, 
astfel încât activitatea membrilor comisiei are încă un caracter de voluntariat. 

 
 
 Preşedinte coordonator al Comisiei de Etică a U.P.G. Ploieşti, 
 

Prof.univ.dr.ing. Dorin Stănică-Ezeanu 
 
 
 

Raportul de activitate al Comisiei de Etică Universitară a fost prezentat şi aprobat de Senatul 
Universitar la data de 10 ianuarie 2011 , constituindu-se în document de interes public.  
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