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Comisia de Etică si Deontologie Profesională a Universității Artifex București are 

următoarea componență: 

 

1. Conf.univ.dr. Cibela Elena Neagu – Președinte 

2. Conf.univ.dr. Florin Paul Costel Lilea 

3. Asist.univ.dr. Mihaela Cristina Samboan - Secretar 

4. Lector univ.dr. Zoica Nicola 

5. Ec. Cristian Copoeru 

6. Student Ionuț Bucurel Tudorache 

7. Student Elena Bianca Armeanu 

 

 Comisia de etică a Universităţii „ARTIFEX” din București şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu atribuţiile precizate în Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 

4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi, Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, potrivit Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Comisiei de etică și deontologie profesională din U.A.B. şi prin respectarea 

prevederilor Codului de etică și deontologie profesională universitară al Universităţii 

„Artifex” din București.  

În raport cu normele interne de organizare și funcționare, în anul universitar 2017-2018, 

Comisia de etică a urmărit respectarea de către toți membrii comunității universitare a 

prevederilor Codului etic al Universității, cu principalele obiective ale sale, astfel: 

1. reglemetarea normelor de conduită profesională şi socială  necesare unor raporturi 

sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la un nivel înalt al prestigiului 

universitar.  

2. crearea unui climat de încredere, respect şi demnitate între membrii comunităţii 

academice, precum şi între membrii comunităţii academice şi mediul exterior.  

3. respectarea demnităţii fiecăruia dintre membrii comunităţii academice şi 

promovarea integrităţii academice. 

 Principiile de conduită profesională s-au materializat în atitudinea tuturor membrilor 

comunității academice, autonomia personală, dreptatea și echitatea, meritul, onestitatea și 

corectitudinea profesională, transparența, respectul reciproc, responsabilitatea. 

 Comisia de etică universitară a Universitații Artifex București a monitorizat, pe 

parcursul anului universitar 2017-2018, modul în care studenții și masteranzii aplică 

prevederile Regulamentului de etică universitară, modul în care se respectă desfășurarea 

procesului didactic, calitatea prelegerilor și a dezbaterilor, mijloacele prin care procesul 

educațional poate deveni mai atractiv pentru studenți și masteranzi, modul în care au fost 
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organizate concursurile și examenele, modul de selecție a candidaților pentru posturile 

vacante, evaluarea performanțelor individuale precum  și elaborarea lucrărilor științifice. 

În acest sens, la nivelul Universității noastre, începând cu anul universitar 2017-

2018, s-a introdus obligativitatea verificării prealabile a lucrărilor de absolvire printr-un 

sistem antiplagiat (Plagiarism Detector), atât pentru programele de studii universitare de 

licență, cât și pentru programele de studii universitare de masterat. 

Aplicarea acestei măsuri a dus la creșterea responsabilității absolvenților în procesul 

de documentare și elaborare a lucrărilor de absolvire și, implicit, la îmbunătățirea calității 

acestor lucrări. 

 În altă ordine de idei, în perioada de referință, nu au fost sesizate încălcări ale eticii şi 

deontologiei universitare, nu au fost semnalate sesizări, trimise de către cadre didactice şi 

studenţi ai Universității „ARTIFEX” din București, care să impună analiza Comisiei de 

Etică, personalul didactic şi cel administrativ respectând normele în vigoare, ceea ce arată o 

mai mare implicare a întregului corp academic la realizarea unui climat deontologic 

optimizat.  

Comisia de etică universitară se va asigura în continuare de respectarea principiilor 

etice şi deontologice, precum şi a normelor europene privind desfăşurarea activităţii 

didactice şi de cercetare şi îşi propune ca, şi pe viitor, Universitatea „ARTIFEX” din 

București să reprezinte aceeaşi instituţie onorabilă în cadrul învăţământului superior 

naţional.  

 În concluzie, apreciem că în anul universitar 2017-2018 membrii comunității 

academice au respectat normele Codului etic al Universității noastre, fapt care a condus la 

întărirea coeziunii și solidarității între aceștia, precum și la consolidarea culturii 

organizaționale. 

 

Informarea privind Raportul de activitate al comisiei a fost prezentată Senatului Universității 

„ARTIFEX” din București, pentru a lua act de conținutul acestuia, în ședința din data de 27.03.2019. 

 

 

Preşedintele Comisiei de etică şi deontologie profesională, 

                               Conf. univ. dr. Cibela Neagu 

    

 


