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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI DE ETICA. PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018 

Comisia de Etica a Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i reprezinta o structura functionala 

independenta ce a fost infiintata ~i activeaza in cadrul acesteia, in baza Regulamentului propriu 

de functionare adoptat de Senat ~i a Codului de Etica ~i Deontologie Universitara ca parte 

integranta a Cartei Universitare. 

Codul de Etica ~i Deontologie Universitara adoptat la nivelul Institutiei de invatamant 

superior are menirea de a sprijini personalul didactic ~i nedidactic, precum ~i studentii 

universitatii, in identificarea ~i rezolvarea problemelor de natura etica ce pot marca activitatea lor 

profesionala. Totodata, prevederile acestuia recomanda membrilor Universitatii ,,Petre Andrei" 

din Ia~i sa contribuie la realizarea unui mediu universitar bazat pe competitie ~i cooperare, 

desfa~urarea invatamantului dupa norme deontologice corecte, evaluarea transparenta ~i corecta 

a potentialului de pregatire a studentilor, profesorilor, personalului administrativ ~i a 

managementului institutiei. 

La nivelul anului universitar 2017 - 2018, Comisia de Etica a Universitatii ,,Petre Andrei" 

din Ia~i ~i-a desfa~urat activitatea avand in componenta urmatoarele cadre didactice: 

Leet. univ. dr. Gheorghe Florea - Pre~edinte, 

Prof. univ. dr. Nicolaescu Victor - membru, 

Leet. univ. dr. Lavinia Pruteanu - membru. 

Activitatile Comisiei de etica au vizat ~i pentru perioada curenta de raportare, respectarea 

cu precadere a prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, a Cartei Universitatii ,,Petre 



Andrei" din Ia~i, a Codului de Etica ~i Deontologie Universitara ~1 a normelor stabilite in 

Regulamentul de functionare al Comisiei de Etica. 

In acest context, Comisia de Etica a avut permanent in vedere ca obiective strategice 

asumate: respectarea valorilor ~i principiilor didactice insu~ite de Universitate ~i aflate in acord 

cu normele morale ~i etice specifice spatiului academic: reactia prompta fata de orice incalcare a 

codului deontologic: vegherea la asigurarea aplicarii principiilor nediscriminarii pe nici o baza; 

~i aducerea periodica in atentia comunitatii academice a principiilor etice ~i deontologice 

esentiale, precum ~i a cazurilor de incalcare a acestora. 

De asemenea, Comisia de Etica prin activitatea de preventie a urmarit sa promoveze in 

cadrul institutiei nediscriminarea ~i egalitatea de ~anse, eliminarea conflictelor de interese, 

manifestarea bunavointei ~i grijii fata de personalul universitatii, inclusiv pe linia aplicarii unor 

standarde duble in apreciere ~i evaluare. 

In virtutea aspectelor enuntate anterior, Comisia de Etica a Universitatii ,,Petre Andrei" 

din Ia~i ~i-a propus ~i ~i-a des:fa~urat activitatea la nivelul anului universitar 2017-2018 pe 

urmatoarele trei directii: 

- aprecierea climatului etic existent la nivelul institutiei; 

- exprimarea punctului de vedere al membrilor Comisiei asupra situatiilor etice rezultate 

din reclamatii ~i autosesizari; 

- evaluarea intema a propriei activitati. 

In privinta climatului etic inregistrat la nivelul Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i in 

anul universitar 2017-2018, acesta a continuat sa fie unul care poate fi caracterizat ca fiind 

pozitiv, personalul Institutiei continuand sa-~i des:fa~oare activitatea cu respectarea principiilor ~i 

valorilor regasite in Codul de Etica ~i Deontologie Profesionala. Acest aspect rezulta din faptul 

ca in perioada la care facem referire nu s-au inregistrat situatii care sa impuna interventia 

Comisiei de Etica ~i exprimarea unor aprecieri critice. 

Referitor la exprimarea punctului de vedere al membrilor Comisiei asupra situatiilor etice 

rezultate din reclamatii ~i autosesizari, mentionam ca ~i in anul universitar 2017-2018 nu au 

existat solicitari referitoare la aspecte vizand incalcarea conduitei academice adresate Comisiei 

de Etica a Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i, ~i nici nu s-au constatat situatii care sa impuna 

autosesizarea de facto a acesteia, ~i prin urmare, nu a fost necesara exprimarea punctului de 

vedere al membrilor Comisiei asupra situatiilor etice rezultate din eventualele astfel de incalcari 

ale eticii ~i deontologiei universitare. 



Cat prive~te cea de-a treia directie, activitatea Comisiei de Etica s-a axat pe promovarea 

~i asigurarea in Universitate a unui climat de formare ~i dezvoltare profesionala, cu respectarea 

normelor de conduita universitara. in acest sens, Comisia a desra~urat activitati de promovare a 

bunelor practici in viata universitara, concretizate in principal in completarea ~i perfectionarea 

Regulamentului de organizare ~i functionare al Comisiei de Etica. in elaborarea noului 

Regulament, Comisia a tinut seama inclusiv de recomandarile rezultate din continutul Raportului 

de control nr. 596/27.06.2018, efectuat de Ministerul Educatiei Nationale la Universitatea ,,Petre 

Andrei" din Ia~i. 

In cadrul actiunii de control, membrii echipei formata din reprezentanti ai Consiliului 

General CNATDCU ~i ai Corpului de Control din cadrul Ministerului Educatiei Nationale au 

verificat la eel de-al doilea punct tematic, modul in care la Universitatea ,,Petre Andrei" din Ia~i 

sunt respectate normele de etica, integritate ~i deontologie profesionala. 

In mma derularii sale, membrii misiunii au consemnat faptul ca in afara autosesizarii 

Comisiei de Etica din anul 2015, referitoare la cadre didactice de la Universitatea ,,Petre 

Andrei", ~i care in prezent fac obiect al unui proces de judecata aflat pe rolul Instantei Supreme, 

in anii urmatori nu s-a mai inregistrat nici un caz concret de incalcare a Codului de Etica ~i 

Deontologie Universitara ~i nici nu a mai fost aplicata vreo sanctiune ca urmare a incalcarii 

acestuia. 

In incheiere, membrii Comisiei considera ca pentru imbunatatirea ~i eficientizarea 

activitatii viitoare pe linie de etica in cadrul Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i, trebuie avute in 

continuare in vedere aspectele legate de perfectionarea Codului de Etica ~i Deontologie 

Universitara, atat prin propuneri venite din partea personalului Institutiei, cat ~i realizarea unei 

mai bune monitorizari a activitatii academice. 

15.04.2019 

Pre~edintele Comisiei de Etica, 

Leet. Dr. ae Florea 
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