
ORDIN Nr. 5552/2017 din 29 noiembrie 2017 

privind componenţa Consiliului de etică şi management universitarText în vigoare 

începând cu data de 6 iulie 2020 

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 

 

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 

normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

până la 6 iulie 2020. 

 

    Act de bază 
#B: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5552/2017, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017 

 

    Acte modificatoare 
#M3: Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4657/2020 

#M2: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3871/2019 

#M1: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5611/2018 

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus 

sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat 

actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma 

#M1, #M2 etc. 

 

#B 
    În baza prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    având în vedere propunerile de numire a reprezentanţilor în Consiliul de etică şi 

management universitar înaintate de către Consiliul Naţional al Rectorilor, Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare şi de către federaţiile naţionale ale studenţilor, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017*) privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 

 

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

#CIN 
    *) Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea 

Guvernului nr. 24/2020. 



 

#B 
    ART. 1 

    Se aprobă constituirea Consiliului de etică şi management universitar, având 

următoarea componenţă: 

    1. reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor: 

    a) prof. univ. dr. Gavril Budău, Universitatea "Transilvania" din Braşov; 

    b) prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

din Târgu Mureş; 

    c) prof. univ. dr. Bogdan Emanuel Ionescu, Universitatea "Politehnica" din 

Bucureşti; 

    2. reprezentanţi numiţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale: 

#M3 
    a) domnul conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru, cadru didactic la Academia de 

Studii Economice; 

#M1 
    b) conf. univ. dr. ing. Flavius Mihai Frigură-Iliaşa, Universitatea "Politehnica" 

din Timişoara; 

#M3 
    c) domnul prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, cadru didactic la Universitatea 

din Bucureşti; 

#B 
    3. reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior: 

#M1 
    - prof. univ. dr. Luca Iamandi, Universitatea "Danubius" din Galaţi; 

#B 
    4. reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior: 

    - prof. univ. dr. Marcel Dîrja, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca; 

    5. reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice: 

    - conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda, Universitatea de Vest din Timişoara; 

    6. reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare: 

#M2 

    - domnul prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei, cadru didactic la Universitatea 

Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi; 

#B 
    7. reprezentant numit de către federaţiile naţionale ale studenţilor: 



    - Ştefan Marius Deaconu, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din 

România. 

    ART. 2 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 1 din 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.085/2016 

privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management 

universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 

decembrie 2016, cu modificările ulterioare. 

    ART. 3 

    Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală 

învăţământ universitar, respectiv de către persoanele numite în Consiliul de etică şi 

management universitar, conform prevederilor art. 1. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 


