
 

A U B 

ROMÂNIA 
Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Acreditată prin Legea nr. 133/2005 

Str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6 
Telefoane: 316.61.67; 316.61.68; 316.61.69 Fax: 316.61.68; 316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ ŞI 

DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artifex.org.ro/


 2 

 

 

Comisia de etică și deontologie profesională a Universității „ARTIFEX” din 

București, numită prin Hotărârea Senatului Universității „ARTIFEX” din București 

nr. 46 / 28.05.2020 și prin Decizia cu nr. 15 din 28.05.2020 a Rectorului Universității 

„ARTIFEX” din București, în baza Codului de Etică și Deontologie Profesională 

Universitară și a Regulamentului Comisiei de Etică a Universității „ARTIFEX”, are 

următoarea componență: 

- Conf. univ. dr. Cibela Elena Neagu – Președinte, 

- Lector univ. dr. Mihaela Cristina Samboan – Jurist, 

- Lector univ. dr. Zoica Nicola, 

- Ec. Cristian Copoeru, 

- Student Constantinescu Ana. 

 

În anul universitar 2019-2020, Comisia de etică și deontologie profesională 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 din Universitatea „ARTIFEX” și prin 

respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară al 

Universităţii „ARTIFEX” din București.  

Activitatea Comisiei de etică și deontologie profesională, în această perioadă, a 

fost ghidată de valorile morale promovate de Carta Universității și regulamentele 

interne și a avut ca obiectiv principal asigurarea unui climat de încredere, respect, 

demnitate și responsabilitate în activitatea profesională și în relațiile interumane din 

comunitatea universitară. 

 În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică și deontologie 

profesională, în anul universitar 2019-2020, Comisia de Etică a Universității 
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„ARTIFEX” a urmărit respectarea normelor de etică și deontologie universitară în 

întreaga comunitate academică, astfel încât să se formeze și să se întărească un climat 

universitar bazat pe cooperare și competiție corectă, de profesionalism și competență, 

care să conducă, în timp, la creșterea prestigiului Universității. 

În intervalul de timp supus atenției, a reieșit faptul că demersurile pentru 

întărirea eticii universitare au fost în mod constant amplificate și diversificate de către 

Rector, Consiliul de Administrație, Senatul Universitar și de către marea majoritate a 

celorlalți factori manageriali de la nivelul facultăților. 

Astfel, Comisia de Etică a urmărit îndeaproape modul de organizare a 

alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din cadrul Universității „ARTIFEX” 

din București, monitorizând fiecare etapă a acestor alegeri prin prisma aplicării 

regulamentelor specifice și a prevenirii unor posibile incompatibilități.  

Totodată, având în vedere situația existentă la nivel național și internațional ca 

urmare a pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și luând în considerare faptul 

că s-a recurs la utilizarea mijloacelor didactice alternative, o mare importanţă a fost 

acordată normelor de conduită a personalului didactic în aceste condiții specifice. 

Etica presupune, printre altele, asigurarea predării unor cunoştinţe actuale, asigurarea 

predării întregii problematici prevăzute în fișele disciplinelor/programele analitice şi 

în planurile de învăţământ, asigurarea resurselor de învățare (suportul de curs, 

materialele didactice specifice pentru seminar/laborator/proiect), evaluarea corectă a 

studenţilor pe parcursul pregătirii şi la examene etc.  

 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, constatând că nu au fost încălcări ale   

metodologiilor în vigoare. 

 Totodată,  a continuat practica de a se da o „declarație pe proprie răspundere”, 

la accederea pe posturi și funcții universitare, că persoanele promovate în astfel de 

funcții nu se află în nicio situație de incompatibilitate sau de conflict de interese. 
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 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. Și în anul 

universitar 2019-2020, 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.  

 La Comisia de Etică nu au fost depuse sesizări privind încălcarea de către 

studenți a normelor de etică. În acest sens, trebuie menționat faptul că toate 

examenele din anul universitar 2019-2020, inclusiv cele pentru finalizarea studiilor, 

au fost susținute în sistem clasic, cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților 

la Universitate, conform prevederilor regulamentelor specifice și ale Procedurii 

privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților.  

 În  anul universitar 2019-2020, activitatea Comisiei de Etică și deontologie 

profesională a Universității „ARTIFEX” a fost centrată pe promovarea și dezvoltarea 

culturii eticii universitare și pe asigurarea și garantarea respectării eticii și 

deontologiei profesionale în cadrul comunității academice, precum și pe prevenirea 

actelor de corupție la nivel educațional, prin creșterea gradului de educație și 

conștientizare în anticorupție. 

În acest scop, Comisia de Etică a făcut demersuri pentru: 

- Păstrarea libertății academice de opinie; 

- Promovarea unui model de comportament academic care să contribuie la 

reputația Universității, atât în interior, cât și în exterior; 

- Încurajarea abordării critice, parteneriatul intelectual și cooperarea, 

indiferent de orientările politice sau religioase; 

- Evitarea unor situații conflictuale între membrii comunității academice prin 

cunoașterea de către aceștia a principiilor și a normelor de etică conținute de 

Codul Etic și de către celelalte reglementări interne ale Universității 

„ARTIFEX” din București. 
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Analizând activitatea membrilor comunității universitare din cadrul 

Universității „ARTIFEX”, pe parcursul anului universitar 2019-2020, Comisia de 

Etică și Deontologie profesională a constatat că au fost respectate principiile Codului 

de Etică și deontologie profesională, că nu au fost înregistrate sesizări cu abateri 

grave de la normele de etică și deontologie profesională, nu s-au constatat abateri 

care să presupună cercetarea și anchetarea unor cazuri de către organele de urmărire 

sau cercetare penală.  

Acest fapt, reprezintă o confirmare a efectivității şi eficienței activității de 

prevenire a încălcării normelor din domeniul de competență a Comisiei de etică 

universitară.  

Activitatea membrilor comunității academice s-a bazat, ca și în alți ani, pe 

valorile și principiile promovate de Codul de Etică privind: integritatea și libertatea 

academică, meritul, profesionalismul, responsabilitatea, respectul și toleranța, buna 

credință, transparența, confidențialitatea, onestitatea, nediscriminarea și egalitatea de 

șanse, evitându-se lezarea libertății de opinie. 

 În concluzie, apreciem că pe parcursul anului universitar luat în considerare, 

Universitatea „ARTIFEX” din București a avut un comportament de etică și 

deontologie profesională de înaltă ținută, care a contribuit la coeziunea și solidaritatea 

membrilor comunității academice și, în general, la un climat legal și profesional, 

bazat pe cooperare și competiție, dupa reguli corecte. 

 

 

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 31.03.2021. 

 

Preşedintele Comisiei de etică şi deontologie profesională, 

Conf. univ. dr. Cibela Neagu 

 


