Hotărâre nr. 8/18.03.2021
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 înregistrată cu nr. CEMU-47/11.03.2020,
formulată de către doamna Cosmina Stalidi,

fostă studentă la Academia Tehnică Militară

„Ferdinand I”, în ședința din 18.03.2021, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa de înaintare a memoriului, realizată de Ministerul Educației și Cercetării, cu nr.
CEMU-47/11.03.2020;
2. Memoriul doamnei Cosmina Stalidi, înaintat către Ministerul Educației și Cercetării, cu nr.
MEN-10198/20.12.2019.
3. Hotărârea Comisiei de etică universitară a Academiei Tehnice Militară „Ferdinand I” din
București nr. 1/31.01.2020.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
Doamna Cosmina Stalidi a reclamat comportamentul abuziv al unui cadru didactic din Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”, în persoana domnului Mihai Virgiliu Togan. Acesta ar fi avut o
atitudine intimidantă în raport cu studenta în cauză. De asemenea, în cadrul evaluării la disciplina
Programare Orientată pe Obiect, cadrul didactic ar fi fost singurul evaluator, deși se afla într-o
situație conflictuală cu studentul. Conducerea instituției de învățământ superior a încercat să
aplaneze situația conflictuală, însă, într-un final, doamna Stalidi a fost exmatriculată pentru că nu ar
fi obținut numărul minim de credite transferabile necesar pentru a promova anul universitar.
În data de 08.10.2020, CEMU a audiat-o atât pe doamna Cosmina Stalidi, cât și pe domnul Mihai
Virgiliu Togan. Situația conflictuală dintre studentă și cadru didactic a fost posibilă și datorită
inexistenței unor prevederi clare în ceea ce privește evaluarea studenților, care ar fi trebui să fie
parte din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia Tehnică
Militară „Ferdinand I”. Acesta a fost revizuit ulterior evaluării din sesiunea de vară 2019.
Comisia de etică universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București nu a putut
dovedi „cu certitudine, existența unor comportamente/atingere aduse onoarei, reputației și
demnității persoanelor din propria instituție de către membrii comunității universitare,
comportamente ce aduc atingere demnității sau creează o atmosferă intimidantă, ostilă,
degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unor persoane sau a unui grup de
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persoane, hărțuire”. Din nou, comisia nu a putut dovedi încălcări ale Legii educației naționale nr.
1/2011 sau ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Totuși, în urma parcurgerii documentelor și a audierii părților implicate, prin faptul că studenta a
fost evaluată singură în sală de către cadrul didactic cu care s-a aflat într-o stare de conflict, reiese
faptul că a fost încălcat art. 11 alin. (1) lit. r) din anexa la OMECTS nr. 3666/2012 privind
aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului.
Concluzii:
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge
sesizarea depusă de către studenta Stalidi Cosmina, ca fiind neîntemeiată.
Consiliul de Etică și Management Universitar recomandă Academiei Tehnice Militare „Ferdinand
I” din București să îmbunătățească activitatea de consiliere psihologică a studenților prin
intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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