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In cel de-al patrulea an de activitate (ianuarie-decembrie 2009)Comisia de etică universitară a 

îndeplinit următoarele:  

1.  în şedinţa Comisiei de etică a Senatului USAMV Cluj-Napoca din 9 iunie 2009, se ia în 

discuţie sesizarea înregistrata cu nr.5149 din 28 mai 2009, prin care domnul prof. dr. Radu Sestraş - 

decan al Facultăţii de Horticultură arată că studentul Radovici Marius, anul IV IMAPA şi-a 

modificat situaţia şcolară pe anii I-IV, situaţie care îi era necesară la Ambasada SUA.  

Preşedintele comisiei prezintă sesizarea amintită precum şi înscrisurile care au stat la baza 

acesteia. Se procedează la audierea studentului Radovici Marius care arată că: 

- a săvârşit aceasta faptă doar pentru a primi viza pentru SUA;  

- regreta cele întâmplate, ii este jenă faţă de profesori, rude, cunoscuţi;  

- a falsificat un număr de 26 note prin modificarea acestora şi a adăugat încă patru 

note la cele existente prin scanare şi alte metode.  

În urma audierii, a documentelor puse la dispoziţia comisiei, precum şi a discuţiilor purtate, 

comisia decide, în unanimitate:  

- sancţionarea studentului Radovici Marius cu " mustrare scrisă cu avertisment"; 

conform art.41, lit. "b" din Regulamentul privind activitatea  profesională a 

studenţilor;  

- sesizarea organelor de cercetare penală pentru săvârşirea faptelor de fals şi uz de fals.  

Decizia Comisiei de etică este comunicată în scris următorilor:  

- D-lui Radovici Marius, student anul IV IMAPA, eu menţiunea ea se poate adresa 

Senatului USAMV Cluj-Napoca, cu recurs, în termen de 15 zile de la primirea 

acesteia, în cazul în care este nemulţumit de măsurile luate;  
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- D-lui prof. dr. Radu Sestraş, decanul Facultăţii de Horticultură, cu rugămintea de a 

duce la îndeplinire decizia comisiei, cu privire la sancţionarea studentului cu 

„mustrare scrisă cu avertisment";  

- D-lui prof. dr. Doru Pamfil, rectorul USAMV Cluj-Napoca, cu rugămintea de a 

aproba comunicarea dosarului la Politia Municipiului Cluj-Napoca pentru începerea 

urmăririi penale.  

2.  În data de 3 august 2009 Comisia de etică a primit o cerere (cu nr.8917/3.08.2009), depusă 

de câtre Ciobanu Iulia Mihaela, absolventă a Facultăţii de Horticultură, specializarea Peisagistică, 

promoţia 2009, cerere adresată în acelaşi timp şi conducerii Facultăţii de Horticultură a USAMV 

Cluj-Napoca, prin care se solicită recalcularea mediei cu care a fost admisa la masteratul ,,Ştiinţe 

Horticole" şi redistribuirea ei conform mediei reale, pe locul cuvenit.  

Cererea nu a mai fost pusă în discuţie Comisiei de etică întrucât a doua zi (4 august 2009) s-

a primit o noua cerere (nr.9124) prin care absolventa îşi retrage cererile adresate conducerii 

Facultăţii de Horticultură şi Comisiei de etică a Senatului USAMV Cluj-Napoca.  

3.  Menţionam, cu satisfacţie, că în anul 2009 am avut practic de soluţionat o singură sesizare, 

ceea ce scoate în evidenţă faptul că în universitatea noastră exista un climat de muncă sănătos, 

respectându-se principiile şi normele morale, prevăzute în Codul de etică al USAMV Cluj-Napoca.  

Întrucât am aflat (prin viu grai) că unii evaluatori ai diferitelor structuri profesionale din 

universitatea noastră au menţionat faptul ea în cadrul Comisiei de etică s-a desfăşurat o activitate 

destul de redusă, menţionăm faptul ca aceasta comisie nu se autosesizează ci, în conformitate cu 

statutul ei, analizează şi ia decizii numai în cazul sesizărilor/reclamaţiilor adresate în scris comisiei 

şi înregistrate.  

 

 

 

 

Cluj-Napoca,          Preşedinte,  

16 martie 2010            Prof.dr. Viorel Budiu  
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