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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

AL COMISIEI DE ETICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016 
 

Atribuțiile principale ale Comisiei de etică,în anul de învățământ 2015 -2016, s-au 
concentrat, prioritar, pe respectarea prevederilor Legii învățământului, Cartei Universităţii, 
Codului de Etică și Deontologie Universitară și a normelor stabilite în Regulamentul Comisiei de 
etică universitară, adoptat de către Senat. 

În concepția conducerii Universității „Petre Andrei” din Iași,Codul de Etică și 
Deontologie Universitară sprijină personalul didactic şi nedidactic, precum şi studenţii 
universităţii să identifice şi să rezolve problemele de natură etică în activitatea lor 
profesională.Totodată, acest Cod recomandă membriloruniversităţii să contribuie la realizarea un 
mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare, desfăşurarea învățământului după norme 
deontologice corecte, evaluarea transparentă şi corectă a potențialului de pregătire a studenţilor, 
profesorilor, personalului administrativ şi membrilor conducerii universității.  

În perioada anului universitar 2015-2016, activitatea Comisiei de Etică s-a ghidat pe 
respectarea următoarelor principii didactice: libertate academică, autonomie personală, merit, 
profesionalism, onestitate, transparenţă și responsabilitate. De asemenea, membrii Comisiei de 
etică ai Universității „Petre Andrei” din Iași s-au implicat în mod activ în viaţa comunităţii 
universitare şi au îndeplinit o funcţie proactivă în activitatea de învățământ universitar. Membrii 
Comisiei de etică au fost consultaţi de către conducerea universității în organizarea și 
funcționarea eficientă a activităţilor instituţionale. 

Întreaga activitate de prevenire a Comisiei de etică universitară a urmărit promovarea 
nediscriminării şi egalităţii de şanse, eliminarea conflictelor de interese, manifestarea 
bunăvoinţei şi grijii față de personalul universității. 

Comisia de etică a luat măsurile necesare în scopul de a evita sau soluţiona adecvat 
situaţiile în care puteau apare conflicte de interese în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, prin 
intersectarea mai multor tipuri de relaţii sau poziţii de natură să afecteze judecăţile şi evaluările 
corecte ale membrilor comunităţii. Prin acțiunile sale, ea militat pentru eliminarea favoritismului 
șievitarea aplicării unor standarde duble în apreciere și  evaluare.Activitatea de prevenire s-a 
concentrat pe tipurile conflictelor de interese: relaţii personale, roluri multiple, interese 
materiale, colaborări externe sau alte angajamente. 

Responsabilitatea etică universitară a avut efecte benefice asupra tuturor studenţilor, 
masteranzilor și angajaților instituției, pornindu-se de la premisele existenței unor relații 
colegiale de colaborare și ajutor reciproc. Totodată, membrii comunităţii universitare au avut 
dreptul moral la critică cu argumente şi probe în care s-au respectat standardele ştiinţifice, 
pedagogice, etice și legale, în cadrul şedinţelor de catedră şi de consiliu, al organizaţiilor şi 
întrunirilor studenţeşti, în Senatul universităţii. 
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În cazul studenţilor, meritul s-a stabilit în contextul unor criterii de evaluare a 
performanţelor la cursuri, seminarii, laboratoare, concursuri profesionale, licenţe, 
disertaţii,implicarea în viaţa asociativă și acţiuni civice. În cazul cadrelor didactice şi 
cercetătorilor, meritul s-a stabilit după calitatea cursurilor, seminarelor, a activităţii de îndrumare 
a studenţilor, publicaţiilor ştiinţifice, câştigării de granturi de dezvoltare şi cercetare individuală 
şi instituţională. 

De menționat este și faptul că membrii Comisiei de Etică s-au implicat activ în rezolvarea 
unor aspecte sesizate de Reprezentantul legal al universității în Analiza intersemestrială din 
27.02.2017 pentru funcționarea eficientă a triunghiului Senat – Consiliu de Administrație – 
Reprezentant legal, în sensul cooperării, echilibrului, controlului reciproc și performanței 
universitare. S-a plecat de la ideea potrivit căreia și membrii Comisiei de Etică își pot aduce 
contribuția pozitivă la procesul de evaluare externă a calității învățământului din universitate la 
care instituția este verificată în acest an de către ARACIS. 

Un rol esențial în activitatea Comisiei de etică l-a avut activitatea de prevenire şi 
combaterea corupţiei pentru a se evita vicierea climatului universitar. Totuși, în acest sens a fost 
o singură excepție. Comisia de etică s-a autosesizat în legătură cu cercetarea juridică și trimiterea 
în judecată, începând cu 6-7 iunie 2016,  a mai multor cadre didactice universitare de la 
Universitatea "Petre Andrei", acestea fiind acuzate de fapte de corupție. Astfel, potrivit unui 
comunicat de presă al D.N.A., profesorul Dan Florin Drugă, la data faptei, prodecan al Facultății 
de Drept, a fost învinuit pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Rectorul Universității 
"Petre Andrei' din Iași, Sorin Bocancea,a fost acuzat de favorizarea făptuitorului, instigare la fals 
intelectual, în formă continuată și instigare la fals material în înscrisuri oficiale, profesorul 
universitar doctor Antonie Cristian Bocancea a fost acuzat de aceleași fapte, iar profesorul Mark 
Bucuci pentru infracțiunile de favorizarea făptuitorului și fals intelectual, în formă continuată.În 
același context, la data de 6 iunie 2016, urmare a faptului că procurorii anticorupție au solicitat 
reprezentanților Universității Petre Andrei din Iași mai multe cataloage, Zaharia Ana Liliana, în 
calitate de secretar șef al Facultății de Drept din cadrul Universității Petre Andrei din Iași, a 
introdus fără drept date în sistemul informatic al instituției respective de învățământ. Comisia de 
etică va avea un punct de vedere asupra acestui subiect după finalizarea procesului de judecată.  
 

1. Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității etice universitare în cadrul 
Universității „Petre Andrei” din Iași 

 
• Actualizarea Codului de Etică și Deontologie Universitară prin diferite propuneri sau 

amendamente venite din partea personalului universității; 
• Monitorizarea permanentă a procesului de învățământ și a organizării periodice de 

întâlniri  de analiză a problemelor de etică aferente activității didactice. 
 
 

Președintele Comisiei de etică,                                                                      29.03.2017 

Conf. Univ. Dr.  
Constantin Manolache 
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