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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 
 

Hotărârea CEU  

nr. 3 din 7 noiembrie 2019 

 

Având în vedere prevederile art. 306 - 310 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

în temeiul dispozițiilor Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară, 

în temeiul dispozițiilor art. 6 - 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

a CEU al UDJ, 

 CEU a procedat la analiza sesizării nr. 27804/14.10.2019. 

 

 

 Comisia de Etică a Universității a fost sesizată în data de 14.10.2019 cu plângerea 

înregistrată sub nr. 27804/14.10.2019 formulată de către reprezentanții Ligii Studenților din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

 Din conținutul sesizării a rezultat faptul că reprezentanții studenților au solicitat 

analizarea conduitei doamnei prof. dr. fiz. Picu Mihaela-Emma față de unii dintre studenții 

Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila. Petenții au sesizat următoarele: 

1. Încălcarea de către doamna profesor a Legii nr. 15/ 2016 cu privire la prevenirea și  

combaterea consumului produselor de tutun, constând din aceea că intimata și-a aprins 

o țigară în sala de curs în data de 07.10.2019. 

2. Situații în care cadrul didactic susmenționat a încălcat normele deontologice și de etică 

ale universității, respectiv a săvârșit fapte prevăzute de art. 42 lit. b) din Codul de Etică 

și Deontologie Profesională Universitară. 

În ședința din data de 24.10.2019 CEU a procedat la audierea părților așa cum prevede 

Regulamentul CEU. 

În ceea ce privește încălcarea prevederilor Legii nr. 15/ 2016, studenții au confirmat și 

doamna profesor a recunoscut că și-a aprins o țigară în sala de curs în data de 07.10.2019. Față 

de acest aspect, CEU urmează să transmită sesizarea către conducerea universității pentru a fi 

luate măsurile legale care se impun. 

Referitor la încălcarea normelor deontologice și de etică ale universității de către 

doamna profesor, din probatoriul administrat au rezultat următoarele: 

a) Declarațiile studenților de la LSG care au participat la cursul de Biofizică, de la 

programul de studii Agricultură, din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din 

Brăila au atestat faptul că doamna profesor a folosit un limbaj necorespunzător, i-a 

intimidat și a amenințat că va condiționa participarea studenților la examen de o 

anumită ținută obligatorie („pantaloni la dungă și sacou”), formula de salut folosită 
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către dumneaei întotdeauna „sărut-mâna”, atitudinea fiind percepută ca „total 

nepotrivită” față de studenți.  

b) Doamna profesor a recunoscut că a solicitat studenților să se prezinte la examen 

într-o anumită ținută, constând din pantaloni de stofă și sacou, că trebuie să 

folosească în relația cu dumneaei formula de salut „sărut-mâna” și de asemenea că 

le-a mai oferit diferite indicații referitoare la participarea la curs și laborator (ex. să 

aibă hârtie milimetrică). De asemenea, a declarat că în anii anteriori nu a exclus pe 

nimeni din examen pentru că nu i-a zis sărut-mâna sau că nu era îmbrăcat în 

pantaloni de stofă și sacou, dar că face aceste precizări tocmai pentru ca în mediul 

academic studenții ar trebui să fie îmbrăcați mai sobru. Din punctul dumneaei de 

vedere toate au fost niște glume. 

c) Pentru a completa cercetarea, o delegație a CEU s-a deplasat la Facultatea de 

Inginerie și Agronomie din Brăila în data de 30.10.2019 și a audiat o parte dintre 

studenții care fuseseră prezenți la cursul din 7.10.2019. Declarațiile acestora au 

confirmat și completat situația de fapt. Studenții au precizat că s-au simțit intimidați 

de tonul și modul de adresare al doamnei profesor. Majoritatea studenților au 

menționat o frază rostită de doamna profesor referitoare la examen: „dacă este soare 

afară doar doi de la fiecare grupă vor trece…”, fiind marcați de acest enunț. În ceea ce 

privește ținuta obligatorie cerută la examen unii au considerat că este o cerință 

normală, în timp ce alții au afirmat că provin din familii numeroase și nu cred că își 

pot permite să achiziționeze o ținută specială pentru examen. Temerile lor fiind 

amplificate de faptul că sunt în anul I de studii și se află la primele contacte cu 

mediul universitar și de asemenea sunt absolvenți ai profilelor: filologie și științe 

socio-umane și nu au cunoștințe de bază necesare pentru a înțelege disciplina 

Biofizică. 

Din probatoriul administrat CEU a constatat că faptele săvârșite de doamna prof. dr. fiz. 

Picu Mihaela-Emma întrunesc elementele constitutive ale unei abateri de la normele de etică și 

deontologie profesională universitară și anume cea prevăzută de art. 42 lit. c) constând din 

aceea că: „În Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi sunt interzise şi supuse sancţionării: 

c) orice alt comportament ce aduce atingere demnităţii sau creează o atmosferă intimidantă, 
ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui 
grup de persoane.”  

 

 

Hotărăşte: 

 

 1. În ceea ce privește încălcarea prevederilor Legii nr. 15/ 2016, CEU urmează să 

transmită sesizarea către conducerea universității pentru a fi luate măsurile legale care se 

impun, analiza și sancționarea acestei conduite nefiind de competența CEU. 

2. Admite sesizarea nr. 27804/14.10.2019 formulată de către LSG și dispune 

sancționarea doamnei prof. dr. fiz. Picu Mihaela-Emma cu „avertisment scris” în baza 

dispozițiilor art. 59 și art. 61 lit. a) din Codul de etică și deontologie profesională al UDJG, 

pentru încălcarea prevederilor art. 42, lit. c) din Codul de etică și deontologie profesională al 

UDJG. 
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În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea a CEU a UDJG,  prezentul raport va fi înaintat spre avizare consilierului juridic al 

Universității. 

Părțile pot contesta HCEU în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării la 

Senatul UDJG conform dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

CEU trimite câte un exemplar din prezenta hotărâre spre știință părților. 

 

  
  

 

Preşedinte CEU, 

Conf. dr. ing. Vlad Ciprian      Avizat, 

         Consilier Juridic 

         Oana Chicoș 
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