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COMISIA DE ETICĂ 
 

RAPORTUL ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ1 

– ianuarie-decembrie 2018 – 

   

În vederea promovării eticii universitare și implementării principiilor și normelor 

cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională universitară a fost înființată  Comisia 

de etică a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București. Misiunea Comisiei este 

aceea de a promova valorile și principiile eticii și moralei și de a veghea la respectarea 

acestor valori, consacrate în Cod, de către toți membrii comunității academice. Atunci când 

este cazul, Comisia soluționează orice problemă de natură etică sau morală care s-ar putea 

ivi între aceștia. 

Comisia de etică, structură a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din 

București,  este organizată și funcționează în baza Regulamentului propriu adoptat de către 

Senatul UCDC în ședința din data de 7.06.2007, așa cum a fost modificat și completat la 

data de 8.04.2009, la data de 30.03.2015 și la data de 8.02.2016. 

 Actuala structură organizatorică a Comisiei de Etică a fost stabilită prin Hotărârea 

Nr.12/2/17.07.2017 a Consiliului de Administrație al UCDC și a Deciziei Rectorului 

UCDC Nr.121/19.07.2017. Comisia este formată din 7 membri cu drept de vot, cu prestigiu 

profesional și autoritate morală, reprezentând cadrele didactice din universitate, serviciul 

juridic al instituției și compartimentele administrative. 

 În perioada de raportare, componența Comisiei de etică a fost următoarea: 

1. Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaționale 

Prof.univ.dr. Constanța Aurelia CHIȚIBA - președinte 

                                                 
1 Raportul a fost prezentat în ședița de Senat a UCDC din data de 9.05.2019. 
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2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

Prof.univ.dr. Mădălina TOMESCU 

3. Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate 

Prof.univ.dr. Minică BOAJĂ 

4. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Conf.univ.dr. Florentina ALEXANDRU 

5. Facultatea de Management Turistic și Comercial 

Lector.univ.dr. Oana DUȚĂ 

6. Reprezentantul Serviciului Juridic 

Teodor BĂLAȘA 

7. Reprezentantul Serviciilor Administrative 

Ec. Elena SPIRESCU - SECRETAR 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2018, activitatea Comisiei de etică a UCDC a 

fost centrată pe promovarea și dezvoltarea culturii eticii universitare și pe asigurarea și 

garantarea respectării eticii și deontologiei profesionale în cadrul comunității academice. În 

acest sens, Comisia de etică a fost ghidată, în întreaga sa activitate, de valorile morale 

promovate de Cartă și de Codul de etică și deontologie profesională universitară: 

onestitatea și corectitudinea intelectuală, meritul, profesionalismul, responsabilitatea, 

respectul, toleranța, principiul nediscriminării și egalității de șanse, transparența în 

utilizarea resurselor materiale, dreptul la studii de calitate, dreptul la confidențialitate, 

bunăvoința și grija. 

 

Comisia de etică a UCDC a întreprins, în perioada de referință, activități care au 

vizat: 

1. Promovarea valorilor și principiilor eticii și moralei; 

2. Reducerea numărului de cazuri de încălcare a principiilor și normelor de conduită 

profesională și morală, atât în interiorul cât și în afara spațiului universitar, prin 

acțiuni care să prevină posibile derapaje de la valorile și principiile înscrise în Codul 

de etică și deontologie profesională universitară, mergând până la eliminarea 

acestora. 
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3. Introducerea în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii 

universitare de licență și a programelor de studii universitare de masterat 

desfășurate în cadrul UCDC a disciplinei Etică și integritate academică în 

conformitate cu prevederile OM 3131/2018. 

4. Analiza şi soluţionarea unor sesizări privind abaterile de la etica universitară.          

Pe parcursul anului 2018, Comisia de etică a analizat solicitările venite din partea 

Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU) prin adresele 

nr.23/14.02.2018 și nr.89/10.05.2018 și a materialelor anexate. În urma analizării 

materialelor, a dezbaterilor și discuțiilor pe marginea acestora, la care au participat 

toți membrii comisiei prezenți la sedințe, a fost întocmit un punct de vedere care a 

fost inaintat doamnei Rector al UCDC cu adresa nr.31/17.05.2018. Acelelași material 

a fost depus și la Registratura CEMU cu nr.7530/01.11.2018. 

Pe parcursul aceluiași an, Comisia de etica a UCDC a primit o sesizare din partea 

Dnei.  Anca Mihaela Georoceanu, Decanul Facultății de Știinte Juridice Cluj-Napoca 

înregistrată sub nr.1308/12.09.2018. În urma discuțiilor purtate pe marginea sesizării 

sus-menționate și a analizelor realizate asupra probelor anexate, membrii Comisiei de 

Etică au considerat necesară, utilă şi oportună suplimentarea probelor mergând până 

solicitarea audierii părților. Prin adresa Nr.2086/10.12.2018 Dna. Decan conf.univ.dr. 

Mihaela Georoceanu, a informat membrii comisiei că nu deține alte probe față de cele 

trimise anterior cu privire la caz și că își retrage sesizarea formulată în acest sens, 

renunțând la continuarea investigațiilor. În aceste condiții, membrii Comisiei de etică 

au hotărât, în unanimitate, închiderea cazului. 

 În anul de referință nu a fost necesar să se întreprindă actualizări ale componenței 

Comisiei de etică a UCDC. 

Pe întreg parcursul anului 2018, Comisia de etică universitară a reușit, prin 

activitatea sa, să promoveze și să implementeze valorile, principiile și normele de conduită 

profesională și morală și de conviețuire atât în interiorul spațiului academic, cât și în afara 

acestuia.  

Doresc să menționez, în mod deosebit, faptul că, în întreaga sa activitate, Comisia 

de etică s-a bucurat de sprijinul conducerii UCDC, personal al Domnului Președinte, 

Profesor Universitar Doctor Momcilo Luburici, al Doamnei Președinte, Profesor 
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Universitar Doctor Corina Adriana Dumitrescu, al Doamnei Rector, Profesor Universitar 

Doctor Cristiana Cristureanu și al conducerii facultăților care au răspuns cu amabilitate și 

eficiență solicitărilor venite din partea comisiei.  

În perioada următoare, Comisia de etică a UCDC va milita, în continuare, pentru 

asigurarea unei activități universitare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu 

prevederile Cartei UCDC și cu cele ale Codului de etică și deontologie profesională 

universitară în vederea susținerii unui climat etic favorabil în comunitatea academică. 

În acest sens, Comisia de etică apreciază că trebuie acordată, în continuare, o atenție 

deosebită: 

 prezentării și prelucrării observațiilor și propunerilor adoptate de Senatul 

Universității; 

 analizării modului în care sunt respectate principiile și normele morale 

consacrate prin Codul de etică și deontologie profesională, în ședințele 

consiliilor facultăților și departamentelor; 

 popularizării, în rândurile comunității academice, a normelor de conduită 

academică, a standardelor de profesionalism ce trebuie să guverneze 

raporturile dintre membrii acestei comunități și a climatului de respect, 

responsabilitate și onestitate; 

 promovării eticii universitare prin organizarea de întruniri periodice cu 

studenții și masteranzii; 

 menținerii unei legături permanente cu Consiliul de Etică și Management 

Universitar (CEMU). 

 

În același sens, Comisia de etică universitară va urmări, în continuare, cu maximă 

atenție, ca principiile și normele eticii și moralei să fie respectate de toți membrii 

comunității academice din Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București  

 

 

 

      Președinte Comisie, 

                                                                     Prof.univ.dr. Constanța CHIȚIBA 


