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Hotărâre nr.  64 /27.02.2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU 

a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 228/30.09.2019  formulată 

de  domnul Lt.col.conf.univ.dr. Cătălin Cioacă, de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda”, 

Brașov, referitoare la ”încălcarea normelor Codului eticii și deontologiei profesionale 

universitare de către Gl.fl.aer.conf.dr.Gabriel RADUCANU”,  în ședința din 27.02.2020, în 

unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 228,fara  documente suport.  

2. Adresa CEMU nr.M598/04.10.2019 prin care se solicita un punct de vedere al Comisiei de 

Etica Universitara de la Academia Fortelor Aeriene „ Henri Coanda” (AFA-HC).  

3. Punctul de vedere al  Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda” nr. 298/08.11.2019. 

4. Raportul de analiza finala  de caz nr.1/31.10.2019. 

5. Hotararea nr.1/31.10.2019. 

6. Audierile din CEU-AFAHC la data de 21.11.2019. 

7. Hotararea nr.2/26.11.2019 . 

Membrii CEMU au constatat  următoarele: 

1. Comisia de Etică Universitară s-a autosesizat pe baza unui document 

(A4010/15.07.2019) primit de la secretariatul Consiliului de Administratie referitor la 

desfăsurarea concursului pentru ocuparea postului didactic, lect.univ.poz.18, din 

Departamentul de Management si Stiinte Militare. Persoanele impotriva carora s-a facut 

sesizarea au fost: lt.col. conf.univ.dr. Catalin CIOACA si Lt.col.lect.univ.dr. Bogdan 

CHIOSEAUA. 

2. In sedinta din 20.08.2019, Comisia de Etica Universitara (CEU-HC) a stabilit ca pana la 

data de 07.10.2019, toate persoanele la care se face referire sa prezinte „declaratii 

personale privind desfasurarea evenimentelor asupra carora se fac referiri in 

documentul A4010/15.07.1019”. 
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3. In acest context, fiind implicat direct, Dl .Lt. col. Conf.dr. C.Cioaca s-a adresat direct 

CEMU, prin sesizarea nr. 228/30.09.2019. 

Concluzii:  

1. Analizand evenimentele petrecute la concursul pentru ocuparea postului vacant de lect.univ.dr. 

pozitia 18, s-au constatat o serie de abateri procedurale de la „Metodologia pentru ocupare a 

posturilor didactice in Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”. Abateri similare s-au constatat, 

mai grave chiar, la comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant, poz.19, a carui presedinte 

a fost Dl Lt.col. conf.dr. Catalin CIOACA! 

2. Comisia de Etica-CEU-AFAHC- a analizat numai aspectele legate de concursul pentru pozitia 18, 

a elaborat raportul de analiza finala nr. 1/31.10.2019 si Hotararea nr.1/30.10.2019 . 

3. In vederea solutionarii complete a sesizarii CEMU nr. 228/ 30.09.2019, comisia CEU-AFACH, a 

convocat o noua sedinta de analiza, in 21.11.2019, la care a fost audiat Dl Lt .col. conf.dr. 

C.CIOACA , urmand sa fie elaborata o noua hotarare( raportul de caz nr.2 si hotararea nr.2)! La 

inalnirea CEU-AFAHC  din 21.11.2019 a participat-cu delegatie din partea CEMU- Dl Prof.dr.ing. 

Gavril BUDAU. 

4. Analizand concluziile hotararii nr.2/2019 a Comisiei de Etica Universitara si celelalte documente 

timise de CEU-AFAHC, precum si constatarile prezentate ca urmare a audierii Dlui Lt .col. conf.dr. 

Cioaca Catalin in data de 21.11.2019, CEMU respinge sesizarea ca neîntemeiata. 

5.Se recomanda Consiliului de Administratie al AFA-HC sesizarea comisiei de disciplina cu privire 

la abaterile Dlui. Lt .col. conf.dr. Cioaca Catalin referitor la modul in care a coordonat, in calitate de 

presedinte de comisie, concursul pentru ocuparea postului vacant, poz.19. 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 

  


