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Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Universității „ARTIFEX” din  

București are următoarea componență: 

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

2. Conf. univ. dr. Florin Lilea – membru; 

3. Lector univ. dr. Mihaela Cristina Samboan – Secretar; 

4. Lector univ. dr. Zoica Nicola – membru; 

5. Ec. Cristian Copoeru – membru; 

6. Student Ionuț Bucurel Tudorache – membru; 

7. Student Elena Bianca Armeanu – membru. 

 

 În anul universitar 2018-2019, 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, potrivit Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Comisiei de etică din Universitatea „ARTIFEX” din București şi prin 

respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară.  

Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universității 

„ARTIFEX” din București a funcționat în componența avizată prin Hotărârea Senatului 

Universității Artifex nr.24/29.11.2017  și aprobată prin Decizia cu nr. 23 din 04.12.2017 a 

Rectorului Universității „ARTIFEX”  București. 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019, Comisia de etică și deontologie 

profesională universitară a Universității „ARTIFEX” din București, a urmărit, printre alte 

activități, și următoarele obiective: 

- continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi 

rolului Comisiei în structura instituţională a acestei instituții de învăţământ superior; 

- identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a 

instituției de învățământ superior; 
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-  implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea 

între studenți, între studenți şi profesori, între cadre didactice şi structurile de conducere; 

- întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile 

comunităţii, pentru a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în 

Codul etic al universității contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale asumate; 

- extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din 

activitatea Comisiilor de etică ale celorlalte instituţii de învăţământ superior din țară și 

străinătate. 

 

În perioada la care se referă prezentul Raport al Comisiei de Etică și Deontologie 

Profesională Universitară a Universității „ARTIFEX” din București s-au desfășurat 

următoarele categorii de activități: 

1. Participarea la ședința de audit a Comisiei de etică și deontologie 

profesională universitară a Universității „ARTIFEX” din București la Consiliul de 

Etică și Management Universitar  (CEMU) – organismul care are atribuția de a 

audita comisiile de etică din universități, conform prevederilor din OM 

4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de etică şi management universitar. 

2. Monitorizarea respectării eticii și deontologiei profesionale universitare 

în Universitatea „ARTIFEX” din București, în anul universitar 2018-2019.  

Participarea la ședința de audit a Comisiei de etică și deontologie profesională 

universitară a Universității „ARTIFEX” din București la Consiliul de Etică și Management 

Universitar  (CEMU). 

Prin adresa CEMU nr. 93 din 22.04.2019 s-a solicitat participarea președintelui  

Comisiei de etică și deontologie profesională a Universității „ARTIFEX” din București, a 

secretarului comisiei și a unui student cu calitate de membru al Comisiei de etică și 

deontologie profesională a Universității „ARTIFEX” din București la ședința de audit 

planificată de către Consiliul de Etică și Management Universitar la data de 09.05.2019.  

Auditarea Comisiei de etică și deontologie profesională a Universității „ARTIFEX” 

din București s-a desfășurat la data de 9.05.2019 în sedința CEMU condusă de președintele 

CEMU, prof.univ.dr. Gheorghe Iancu, pe baza următoarelor documente solicitate de la 
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Comisia de etică și deontologie profesională universitară a Universității „ARTIFEX” din 

București de către CEMU: 

- Decizie privind aprobarea Comisiei de etică și deontologie profesională 

din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, legislatura 2016-2020; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și 

deontologie profesională din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, 

legislatura 2016-2020; 

- Raportul anual de activitate al Comisiei de etică și deontologie 

profesională din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, pentru anul 

universitar 2017-2018; 

- Dovada existenței la Univesitatea Artifex a soft-ului antiplagiat 

conform prevederilor OM 3485/2016; 

- Introducerea în planul de învățământ a cursurilor de etică, conform 

prevederilor OM 3131/30.01.2018. 

 

La sedința de audit au fost prezentate toate documentele solicitate de către CEMU, 

împreună cu dovada existenței la Universității „ARTIFEX” din București a softului 

antiplagiat Plagiarism Detector. 

În urma discuțiilor avute pe baza documentelor prezentate, auditul Comisiei de etică 

și deontologie profesională din cadrul Universității „ARTIFEX” din București la CEMU s-a 

finalizat cu următoarea rezoluție: „Comisia de etică și deontologie profesională din cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București funcționează conform legilor și reglementărilor în 

vigoare”. Această rezoluție a fost consemnată în procesul-verbal al ședinței de audit și 

comunicată verbal membrilor Comisiei de etică și deontologie profesională din cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București care au participat la ședintă.  

 

În ceea ce privește punctul 2, remarcăm faptul că în Universității „ARTIFEX” din 

București, pe parcursul anului universitar 2018-2019, nu s-au constatat cazuri de 

discriminare pe motive ce țin de religie, sex, origine etnică sau socială, cetățenie, stare de 

sănătate, vârstă. 

Cadrele didactice au demonstrat respectul pentru studenți. Corpul profesoral și-a 

asumat rolul de formator intelectual prin cultivarea unui comportament academic de înaltă 
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ținută morală și prin evaluarea corectă a studenților în funcție de adevăratele merite ale 

acestora. 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 o mare importanţă a fost acordată 

normelor de conduită a personalului didactic. Etica presupune, printre altele, asigurarea 

predării unor cunoştinţe actuale, asigurarea predării întregii problematici prevăzute în fișele 

disciplinelor şi în planurile de învăţământ, asigurarea suporturilor de curs, evaluarea corectă 

a studenţilor pe parcursul pregătirii şi la examene etc. În acest sens, putem afirma faptul că 

nu au fost identificate abateri de la buna conduită etică în activitatea didactică și de 

cercetare. 

 De asemenea, Comisia de Etică a urmărit modul de ocupare a posturilor didactice 

scoase la concurs, astfel încât profilul etic al candidaţilor să corespundă exigenţelor cerute 

corpului universitar, costatând că nu au fost încălcări ale metodologiilor în vigoare. 

Este de subliniat faptul că, pe parcursul anului universitar 2018-2019, Comisia de 

etică și deontologie profesională din cadrul Universității „ARTIFEX” din București nu a 

avut de analizat și rezolvat spețe specifice, nefiind depuse sesizări sau dosare spre rezolvare 

și nici nu a avut cunoștință de fapte sau atitudini care să determine autosesizarea sa. Această 

situație poate fi considerată ca o apreciere favorabilă la adresa comunității academice din 

Universității „ARTIFEX” din București, ea fiind în bună măsură și efectul pozitiv al 

activităților specifice de educare și prevenire din anii anteriori.  

Având în vedere cele arătate mai sus, Comisia de etică universitară a Universității 

„ARTIFEX” din București apreciază că, în perioada supusă analizei, a reuşit să-şi 

îndeplinească atributiile stabilite de lege şi de Codul de etică şi deontologie universitară, 

asigurând o realizare corespunzătoare a activității de promovare a regulilor şi principiilor 

eticii universitare.  

 

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 20.02.2020 

 

Preşedintele Comisiei de etică şi deontologie profesională, 

Conf. univ. dr. Cibela Neagu 


