
   

 

Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, 010013, Bucureşti  
Tel: +40 21 307 19 18, Fax: +40 21 307 19 19 E-mail: cemu@uefiscdi.ro 
www.cemu.ro 

 

Hotărâre nr.  83/19.11.2020 

 

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-109/02.09.2020, depusă de 

doamna Iuliana-Florentina Iatan, cu privire la o serie de încălcări ale Legii educației naționale nr. 

1/2011 în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în ședința din 19.11.2020, în 

unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea doamnei Iuliana-Florentina Iatan, înregistrată cu nr. CEMU-109/02.09.2020. 

 

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele: 

 

Doamna Iuliana-Florentina Iatan reclamă faptul că la nivelul Facultății de Utilaj Tehnologic din 

cadrul Universității Tehnice de Construcții din București nu ar fi fost respectat Regulamentul 

privind desfășurarea activității studenților în UTCB, în ceea ce privește momentul formulării și 

soluționării unei contestații a unui student examinat. 

 

De asemenea, petenta arată că un student înmatriculat în acel moment în anul I  în cadrul aceleiași 

facultăți ar fi „creat, în timul orelor de laborator, o atmosferă intimidantă și ofensatoare îndreptată 

împotriva mea [Iuliana-Florentina Iatan – n.a.], în contradicție cu prevederile Codului de etică și 

deontologie profesională universitară”. 

 

Concluzii 

 

Adresa doamnei Iuliana-Florentina Iatan reprezintă o înșiruire de fapte, nefiind prezentate dovezi în 

vederea susținerii lor. De asemenea, petenta s-a adresat Consiliului de Etică și Management 

Universitar, fără a sesiza în prealabil aceste fapt Comisiei de etică universitară din cadrul UTCB. 
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Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge 

petiția doamnei Iuliana-Florentina Iatan. Este recomandabil ca, înainte de a fi sesizat CEMU, un 

petent să se adreseze Comisiei de etică universitară, în conformitate cu prevederile art. 306 alin. (1) 

– (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

 

  

 


