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COMISIA DE ETICĂ

RAPORTUL ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ
- ianuarie-decembrie 2015 Într-o societate bazată pe cunoaștere științifică și libertate academică, învățământul
particular, în general și cel superior în special, constituie o componentă importantă a
sistemului de învățământ național care s-a impus de-a lungul timpului prin profesionalism
și seriozitate, fiind de utilitate publică și devenind de strictă actualitate.
Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București (UCDC) este o instituție
de învățământ superior particulară, înființată prin Legea nr.238/2002, evaluată instituțional
cu grad de încredere ridicat pentru perioada 2015-2020, care asigură dezvoltarea și
afirmarea profesională a tinerilor, formarea de specialiști în diferite domenii, respectarea
principiilor statului de drept și a drepturilor cetățenești, promovarea idealurilor credinței,
culturii și moralei creștine.
În lumina acestor principii și în conformitate cu dispozițiile legale – Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării nr.4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în
universități și Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea
tehnologică și inovare, modificată și completată – a fost adoptat de către Senatul
universității, la data de 7.06.2007, Codul de etică universitară care cuprinde formularea
explicită a unor principii și norme de conduită profesională și morală pe care membrii
comunității academice consimt să le respecte și să le aplice în activitatea profesională și de
conviețuire atât în spațiul academic, cât și în afara acestuia. Conform art.128.alin.2 din
Legea educației naționale nr.1/2011, modificată și completată, Carta universitară se referă
la Codul de etică și deontologie profesională universitară.
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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 (inițial Statut)
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 și la data de 30.03.2015 și a Codului de etică și deontologie
profesională universitară parte integrantă a Cartei UCDC, elaborate în conformitate cu
legislația în vigoare.
Actuala structură organizatorică a Comisiei de Etică a fost stabilită prin decizia nr.
135 din data de 30.03.2015. 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 economico-administrative.
În prezent, componența Comisiei de etică este următoarea:
Președinte:

- prof.univ.dr. Constanța Aurelia CHIȚIBA;

Membri:

- prof.univ.dr. Maria DIMITRIU;
- prof.univ.dr. Luminița DRAGNE;
(coordonator al activității Serviciului juridic al instituției)
- conf. univ.dr. Florentina ALEXANDRU;
- conf. univ.dr. Elena Nicoleta BUZATU;
- conf. univ.dr. Daniel Laurențiu ȘTEFAN;
- economist Elena SPIRESCU;
(reprezentantul compartimentelor economico-administrative
ale universității).

În perioada ianuarie – decembrie 2015, 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.
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Comisia de etică a UCDC a întreprins, în perioada de referință, activități care au
vizat:
1.

Promovarea valorilor și principiilor eticii și moralei;

2.

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

În anul calendaristic 2015, Comisia de etică a analizat 2 cazuri ajunse în atenţia
Comisiei în urma unor sesizări, dintre care una soluționată pe cale amiabilă. În prezent, este în
curs de analiză o altă sesizare.

Propuneri privind modificarea și completarea "Regulamentului

3.

privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică a Universității
Creștine "Dimitrie Cantemir" din București" (cf. anexa*).
Numărul redus al sesizărilor arată că, de la înființare și până în prezent, 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. Totodată, acest fapt constituie o certitudine că
membrii comunității academice au consimțit să respecte aceste norme și principii.
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 următoarelor aspecte:


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 universitară, în
ședințele consiliilor facultăților și departamentelor;



promovării eticii universitare prin organizarea de întruniri periodice cu
studenții și masteranzii.

În același sens, Comisia de etică universitară va urmări în continuare ca principiile
și normele morale să fie respectate de toți membrii comunității academice din Universitatea

3

Creștină "Dimitrie Cantemir" din București și atunci când este cazul să înlăture, prin
mijloacele de care dispune, actele sau faptele de natură a aduce prejudicii valorilor și
principiilor consacrate prin Carta universitară și regulamentele interne.

* - Anexa

Modificările și completările propuse la Regulamentului privind

organizarea și funcționarea Comisiei de etică a Universității Creștine "Dimitrie
Cantemir" din București, în ședința Comisiei de etică a UCDC din data de
8.12.2015.

Raportul a fost validat în ședința Comisiei de etică din data de 8.12.2015.

Președinte Comisie,
Prof.univ.dr. Constanța CHIȚIBA
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