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Cluj-Napoca, 8 aprilie 2011 
 
Către 
 Rectoratul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
 În atenţia D-lui Rector Prof.Dr.H.C.mult. Radu MUNTEANU 
 
Stimate Domnule Rector, 
 
1. 
În data de 9 dec. 2010 am depus la Registratura UTC-N sub nr. 32470/09.12.2010 Răspunsul 
meu la RAPORTUL DE CAZ al Comisiei de Etică nr. UTC-N 30927/24.11.2010. 
 
2. 
Am solicitat Comisiei de Etică: 

2.1 Să ataşeze acestui Raport de caz şi „ 5. Alte precizări privind unele situaţii punctuale” 
ale d-lui prof.dr.ing. Badea Gheorghe; 
2.2 Să prezinte Lista membrilor Comisiei de Etică care au analizat acest caz şi au întocmit 
Raportul de caz; 
2.3 Să prezinte Lista membrilor plenului Comisiei de Etică care au aprobat Raportul de caz. 

 
3. 
Având în vedere lipsa de obiectivitate cu care Comisia de Etică a abordat materialele supuse 
analizei, am respins analiza Raportului de caz prezentat. 
 
4. 
Subliniez faptul că nu am primit vreun răspuns, nici la cele trei solicitări de completare a 
Raportului de caz al Comisiei de Etică, şi nici la respingerea de către mine a acestui Raport de 
caz, iar respingerea de către mine a Raportului de caz a rămas fără niciun efect. 
 
5. 
Având în vedere concluzia Raportului de caz al Comisiei de Etică: „...În concluzie, faptele 
semnalate în cele două materiale de către d-l prof. Radu Florin Pop nu se confirmă”  însuşită 
de conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca prin lipsa vreunui răspuns la respingerea 
de către mine a acestui Raport de caz, 
Având în vedere că în Comisia de Etică foşti secretari de partid şi-au păstrat mentalităţile 
eticii comuniste, iar alţii confundă senectutea cu senilitatea, 
Având în vedere că Memoriile mele înaintate Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
privind comportamentul considerat de mine neadecvat cu ocazia ieşirii mele la pensie şi, pe această 
bază, a analizei atmosferei din cadrul Catedrei şi Facultăţii de Instalaţii sunt considerate 
neadevărate, iar minciunile, falsurile şi abuzurile semnalate sunt trecute sub tăcere, 
Având în vedere că Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca mi-a acordat o Diplomă de Onoare 
„pentru întreaga activitate desfăşurată în favoarea învăţământului” în data de 10 februarie 2009, 
cu ocazia împlinirii vârstei de 65 ani, diplomă ce mi-a fost înmânată de d-nul Rector 
Prof.Dr.H.C.mult. Radu MUNTEANU, 
 
Consider că Diploma de Onoare nu este compatibilă cu Concluzia Raportului de caz al 
Comisiei de Etică, însuşit de Rectoratul Universităţii Tehnice, motiv pentru care vă returnez 
respectiva Diplomă de Onoare, cu rugămintea de a informa Senatul Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca despre acest fapt. 
 
 
dr. ing. Florin POP 


