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Hotărâre nr. 78/02.07.2020 

 

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 cu nr. 331/09.12.2019 

formulată de  domnul prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin CREŢ, cu privire la încălcarea unor 

principii fundamentale şi articole din Codul de Etică şi Deontologie Universitară, din Facultatea de 

Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, în ședința din 

02.07.2020, în unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea depusă de domnul prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin Creț, înregistrată cu nr. 

331/09.2019 

2. Punct de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu numărul 

338/16.12.2019; 

3. Audierea petentului în ședința Consiliului de Etică şi Management Universitar din data de 

09.01.2020. 

Membrii CEMU au constatat următoarele: 

1. Domnul prof. dr. ing. Octavian Augustin Creţ reclamă conducerea Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca (UTCN) de încălcarea unor regulamente, însă Comisia de etică a UTCN nu are 

competenţa verificării legalităţii deciziilor Conducerii universităţii, deoarece aspectele 

semnalate sunt de ordine administrativă şi juridică; 

2. Conform Legii Educaţiei Naţionale art. 213 alin.11 – Directorul de departament realizează 

managementul şi conducerea operativă a departamentului. Prin răspunderea asupra 

planurilor de învăţământ şi prin realizarea managementului şi conducerii operative, 

directorul de departament este responsabil inclusiv cu atribuirea disciplinelor către cadrele 

didactice. Prin reorganizarea programelor de studiu, directorul de departament şi conducerea 

operativă a departamentului, cu conducerea facultăţii, a atribuit cursurile cu altă denumire, 

altei persoane din departament. Cursul ASDN-ISA engleză nu a fost atribuit unui cadru 

didactic în defavoarea (sau în locul) altui cadru didactic. În urma separării programelor de 
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studii, cursul revendicat de dl. prof. dr. Octavian Creț, începând cu anul 2019 a fost 

redenumit şi apare în statele de funcţii la Ingineria Sistemelor Automate în anul 2, în timp ce 

la Calculatoare este în anul I. CEMU nu poate interveni, conform Legii 1/2011, în alocarea 

unor activităţi didactice către o anumită persoană, acestea fiind probleme de administrare şi 

organizare internă. 

3. În privinţa intenţiei domnului profesor de a colabora cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, domnul profesor nu se afla în situaţia de a face concurenţă neloială, dar nu a 

primit avizul Departamentului şi Senatului pentru a desfăşura activităţile respective. 

Strategia de colaborare şi dezvoltare instituţională, politica de personal nu sunt de 

competenţa comisiei de etică şi management universitar. 

4. Rezolvarea acuzaţiilor de calomnie şi denigrare a domnului prof. univ. dr. ing. Octavian 

Augustin Creţ de către conducerea UTCN este de competența instanțelor de judecată. 

5. Membrii comisiei de etică a UTCN au considerat că domnul prof. univ. dr. ing. Octavian 

Augustin Creţ are o activitate de cercetare ştiinţifică recunoscută, însă în privinţa 

activităţilor administrative şi didactice contribuţia dânsului este “nesatisfăcătoare” în cadrul 

Departamentului. 

Concluzii:  

În urma analizei documentelor menţionate se respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată. 

 

Președinte interimar al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

 

 

  


