RAPORTUL ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
2009
prezentat în Şedinţa Senatului din 31 martie 2010
Promovarea si afirmarea culturii etice universitare, implementarea normelor Codului eticii
universitare a reprezentat şi în anul academic în curs o preocupare a Senatului universitar, a
rectorului universităţii şi a Comisiei de etică, care s-a bucurat de un cadru organizatoric şi
funcţional adecvat pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin şi pentru fluidizarea mecanismelor de
decizie.
În activitatea ei, Comisia de etică şi-a manifestat preocuparea pentru probleme de larg
interes, atât teoretic, dar şi de aplicare pragmatică a normelor Codului eticii la realităţile din
domeniu. A rămas în atenţia Comisiei şi în acest an problematica confluenţei eticii academice cu
normele răspunderii juridice disciplinare, materiale sau administrative.
Datorită acestor preocupări, s-a putut constata că aspectele eticii universitare au fost în
mod constant abordate în şedinţele de catedră, în şedinţele consiliilor facultăţilor şi ale Senatului,
cât şi în întrunirile organizaţiilor studenţeşti. Astfel, în conformitate cu obiectivele stabilite prin
Codul de Etică Universitară, pe parcursul anului 2009, Comisia a urmărit să asigure
responsabilitatea morală a cadrelor didactice, a personalului nedidactic, a studenţilor şi a tuturor
celor care se află în relaţii directe şi indirecte cu universitatea, precum şi să contribuie la
creşterea
calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite studenţilor şi masteranzilor.
De asemenea, în cadrul şedinţelor de lucru membrii Comisiei de etică au prezentat
informări referitoare la modul în care sunt duse la îndeplinire normele codului eticii în cadrul
facultăţilor, direcţiilor şi serviciilor, făcând propuneri pentru o mai bună cunoaştere şi
implementare
a acestora pentru îmbunătăţirea climatului etico-moral în fiecare din structurile menţionate. In
acelaşi cadru s-au formulat propuneri pentru modificarea şi completarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a comisiei, urmărindu-se direcţionarea reglementării spre a fi
circumscrise cu claritate competenţele diferitelor structuri universitare.
Pentru o cunoaştere cât mai corectă a acestor aspecte care privesc viaţa complexă a
comunităţii academice, Comisia de Etică Universitară a solicitat cadrelor didactice şi personalului
didactic auxiliar să aducă la cunoştinţa comisiei actele care ar putea aduce prejudicii principiilor
consacrate prin Carta universităţii şi regulamentele interne.
Prin intermediul şefilor de catedră şi secretariatelor facultăţilor, care înregistrează
activitatea de evaluare şi notare a studenţilor, s-a urmărit evitarea practicilor de nepotism,
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favoritism, aplicarea unor standarde duble de evaluare sau apariţia unor cazuri de persecuţie sau
răzbunare. Deschisă total în preluarea sesizărilor care ar putea surprinde asemenea situaţii,
Comisia de Etică nu a înregistrat pe parcursul anului asemenea reclamaţii în acest sens şi nu a
constatat abateri care să presupună cercetarea şi anchetarea unor cazuri care ar fi putut decurge
din încălcarea normelor de etică profesională.
In anul de referinţă, nu au fost sesizate încălcări ale eticii universitare, ceea ce
demonstrează o certificare a climatului deontologic optimizat, comparativ cu perioadele
antecedente. Putem afirma că, în anul de referinţă, în universitatea noastră, normele codului eticii
universitare au fost respectate cu stricteţe de marea majoritate a cadrelor didactice, a
personalului
administrativ şi a studenţilor şi evenimente de genul celor petrecute cu un an înainte nu au mai
fost
semnalate, aceasta şi datorită faptului că, urmare acelor evenimente s-au dispus şi luat măsuri
energice pentru reprelucrarea imperativelor de etică academică cu întregul personal, sub
semnătura de luare la cunoştinţă, precum şi pentru diseminarea principiilor şi normelor de etică,
îndeosebi cu studenţii din anul I cu implicarea îndrumătorilor de an, a tutorilor şi a reprezentanţilor
organizaţiilor studenţeşti.
Reamintim că în Raportul pe anul 2008 al Comisiei de Etică Universitară, prezentat în
şedinţa Senatului din 27 mai 2009, s-a arătat că din oficiu Comisia de Etică s-a sesizat cu privire
la
conduita necorespunzătoare a conf. univ. dr. Costel Belizna şi a lect. univ. dr. Constantin Huţanu
în timpul banchetului de absolvire a promoţiei de studenţi de la specializarea Informatică în luna

mai 2008. Constatând faptul că modul în care s-au manifestat cele două cadre didactice la
banchetul respectiv a afectat în mod profund prestigiul universităţii şi că responsabilitatea lor
depăşeşte cadrul etico-moral, a fost sesizat Senatul Universităţii pentru declanşarea procedurii
disciplinare în conformitate cu dispoziţiile art. 115 şi următoarele din Legea 128/1997 privind
Statutul personalului didactic.
În acelaşi Raport s-a subliniat şi faptul că, tot din oficiu, Comisia de etică s-a sesizat cu
privire la conduita domnului lect. univ. drd. Arpad Incze, care a realizat montajul filmului distribuit
absolvenţilor participanţi la banchetul susmenţionat, implicaţiile difuzării filmului şi
responsabilitatea
ce-i revenea acestuia pentru a nu fi prejudiciată imaginea Universităţii. Comisia a constatat că
fiind
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autorul filmului, domnul lect. univ. avea obligaţia să înştiinţeze conducerea universităţii despre
conduita conf. univ. dr. Costel Belizna şi a lect. univ. dr. Constantin Huţanu, care contravenea
normelor eticii universitare şi de aceea, i s-a atras atenţia să manifeste mai multă responsabilitate
în activităţile pe care le desfăşoară şi să aibă în vedere că obligaţiile contractuale pe care şi le
asumă trebuie să nu afecteze statutul său de membru al comunităţii academice şi nici să nu
expună Universitatea unei publicităţi negative în mass-media şi în comunitatea locală.
Senatul Universităţii a aplicat celor două cadre didactice sancţiunea suspendării pe o
perioadă de trei ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice
superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare
şi
de control. De asemenea, s-a organizat o conferinţă de presă la care au fost invitaţi ziarişti de la
cotidiene naţionale şi locale precum şi de la posturile de televiziune, ocazie cu care Rectorul
Universităţii a prezentat faptele săvârşite, consecinţele acestora şi modul în care Senatul
Universităţii a dispus în procedura disciplinară pentru a se face o aplicare judicioasă a normelor
legale, cât şi pentru repararea imaginii instituţiei.
In urma evaluărilor făcute, pentru păstrarea unui climat adecvat de etică universitară,
membrii comisiei de etică estimează că o atenţie mărită trebuie acordată în continuare
următoarelor aspecte:
- relaţionarea între factorii de decizie şi structurile organizaţionale şi funcţionale din
cadrul Universităţii;
- relaţionarea între cadrul didactic şi student;
- modului de delegare a activităţilor de predare-învăţare statuate în normele didactice ale
titularilor de disciplină către asistenţi sau preparatori
- nerespectarea numărului de ore de predare-învăţare cu studenţii şi masteranzii sau
chiar absentarea de la programul didactic, cu grave repercusiuni asupra calităţii
educaţionale şi a formării profesionale a viitorilor absolvenţi;
- calitatea unor cursuri sau a altor materiale didactice.
Pentru îmbunătăţirea climatului etic în cadrul Universităţii noastre, Comisia de etică
academică propune următoarele măsuri şi acţiuni spre a fi aprobate de către Senat:
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1. Raportul prezentat cu observaţiile şi propunerile adoptate de Senat să fie prelucrat în
toate facultăţile, departamentele şi serviciile universităţii.
Termen: 10 iunie 2009.
Răspund: Reprezentanţii facultăţilor în Comisia de etică.
2. Monitorizarea sistematică a modului în care se realizează procesul didactic prin
prezenţa la cursuri, calitatea cursurilor şi seminarilor, mijloacele prin care cursurile şi
seminarile pot fi mai atractive pentru studenţi.
Termen: permanent.
Răspund: Reprezentanţii facultăţilor în Comisia de etică.
3. Creşterea exigenţei în avizarea tipăririi cursurilor universitare.
Termen: permanent.
Răspund: Reprezentanţii facultăţilor în Comisia de etică.
4. Analiza în şedinţele de catedră şi în şedinţele Consiliilor Facultăţilor a modului în care
sunt respectate normele morale academice şi adoptarea măsurilor specifice pentru
revigorarea culturii etice la propriul nivel.

Termen: permanent.
Răspund: Reprezentanţii facultăţilor în Comisia de etică.
5. Organizarea întâlnirilor periodice de cel puţin o dată pe semestru cu studenţii având ca
obiectiv cunoaşterea şi aplicarea normelor eticii universitare, cu participarea membrilor
Comisiei de Etică.
Termen: permanent.
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6. Introducerea şi mediatizarea, inclusiv prin afişarea pe site-ul Universităţii, a numărului
de telefon direct, la nivelul Secretarului Comisiei de etică, pentru primirea şi
consemnarea plângerilor şi reclamaţiilor privind eventualele încălcări ale normelor de
etică universitară
Termen: martie 2010
Răspund: Secretarul Comisiei de etică
7. Întocmirea de către Comisia de etică a unui Raport semestrial cu aspectele rezultate
din discuţiile purtate de membrii Comisiei cu cadrele didactice şi cu studenţii.
Termen: semestrial
Răspund: Preşedintele Comisiei de etică
Preşedintele Comisiei de Etică
Prof. univ. dr. Mircea Criste

