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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. 
 

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, potrivit 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de etică și deontologie 

profesională şi prin respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie 

profesională universitară al Universităţii „ARTIFEX” din București.  

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

2020-2021, Comisia de etică a urmărit respectarea de către toți membrii comunității 

universitare a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară 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;  
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3. respectarea demnităţii fiecăruia dintre membrii comunităţii academice şi 

promovarea integrităţii academice. 

 Structurile de conducere au încurajat afirmarea valorilor Codului etic și anume: 

autonomia personală, dreptatea și echitatea, meritul, onestitatea și corectitudinea 

profesională, transparența, respectul reciproc, responsabilitatea. 

 În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de Etică şi Deontologie 

profesională universitară, pe parcursul anului 2020-2021 Comisia de Etică 

Universitară a urmărit respectarea normelor de etică şi deontologie universitară în 

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

universitar bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe profesionalism şi competenţă, 

care să conducă, în timp, la creşterea prestigiului universităţii. 

Comisia de Etică a urmărit şi a constatat că nu au fost conflicte de interese și 

nici discriminări ale persoanelor pe criterii extraprofesionale, adică de etnie, religie, 

rasă, convingeri politice etc. Nu au existat cazuri de îndoctrinare și educare 

dogmatică sau manipulare a conştiinţelor. 

Membrii Comisiei de Etică au insistat pentru evitarea oricăror forme de fraudă 

academică, cum ar fi de exemplu: plagiatul, copiatul la examene sau concursuri, 

prezentarea unor lucrări finalizate preluate de la colegi sau profesori, precum şi 

tentativele de corupere sau fraudă. 

 În intervalul de timp supus atenției a rezultat concluzia că demersurile pentru 

întărirea eticii universitare au fost în mod consistent amplificate și diversificate de 

către Rectorat, Consiliul de Administrație, Senatul Universitar și de către marea 

majoritate a celorlalți factori manageriali de la nivelul facultăților. 

Diseminarea, însușirea și interiorizarea standardelor de etică și deontologie 

profesională universitară s-au urmărit a se realiza și în rândul studenților, dar și a 

cadrelor didactice, prin organizarea unor întâlniri periodice, de regulă înainte de 

începerea anului universitar și înainte de începerea sesiunilor de examene. 

De asemenea, Comisia de etică universitară a Universității „ARTIFEX” din 

București a monitorizat, pe parcursul anului universitar 2020-2021, modul în care 
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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 organizate concursurile și 

examenele, modul de selecție a candidaților pentru posturile vacante, evaluarea 

performanțelor individuale, precum și elaborarea lucrărilor științifice. 

Aplicarea acestor măsuri a dus la creșterea responsabilității absolvenților în 

procesul de documentare și elaborare a lucrărilor de absolvire și, implicit, la 

îmbunătățirea calității acestor lucrări. 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, Comisia de Etică și Deontologie 

Profesională a Universităţii „ARTIFEX” din București a fost implicată în procesul de 

elaborare a „Procedurii privind auditarea periodică a comisiilor de etică din 

universități” prin exprimarea unor puncte de vedere asupra proiectului, astfel cum a 

fost înaintat de CEMU (Consiliul de Etică și Management Universitar), procedură 

care a fost adoptată în ședința CEMU din data de 10.12.2020 și care a intrat în 

vigoare începand cu data de 01.10.2021. 

În cadrul CEMU s-a lucrat la elaborarea Codului de referință al eticii și 

deontologiei universitare, prevăzut la art. 218 alin. (2) lit. d) în Legea educației nr. 

1/2011. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul UEFISCDI, beneficiind de finanțare 

în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de 

date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, desfășurat în parteneriat cu 

Ministerul Educației. Ulterior adoptării Codului de referință al eticii și deontologiei 

universitare, UEFISCDI și CEMU au oferit sprijin pentru 5 instituții de învățământ 

superior care au dorit armonizarea reglementărilor interne cu documentul cadru la 

nivel național.  

O primă dezbatere cu privire la acest cod, intitulată „Etica și deontologia 

universitară în România: realități și perspective”, a avut loc on-line, în data de 25 

februarie 2021, eveniment la care a participat și Comisia de etică și deontologie 

profesională a Universitații „ARTIFEX” din București. Obiectivul general al 
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proiectului a fost  dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învățământul 

terțiar pentru creșterea nivelului calității în învățământului superior şi adaptarea 

universităților la cerințele pieței muncii, inclusiv la standardele internaționale.   

Totodată, Consiliul de Etică și Management Universitar a organizat 

miercuri, 2 iunie 2021, la București, o dezbatere națională cu privire la Codul de 

referință al eticii și deontologiei universitare, reglementare cadru pentru codurile de 

etică universitară, eveniment la care a participat on-line și Comisia de etică și 

deontologie profesională a Universității „ARTIFEX” din București. 

 De asemenea, în perioada 3-5 iunie 2021, Universitatea „Transilvania” din 

Brașov, în parteneriat cu Consiliul de Etică și Management Universitar, a organizat 

cea de-a doua ediție a conferinței internaționale „Valorile etice în societatea 

actuală. Noi provocări și tendințe” (VESA), eveniment la care a participat on-line 

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

București. Conferința s-a distins printr-o serie de evenimente speciale, precum și o 

nouă dezbatere cu privire la Codul de referință al eticii și deontologiei universitare, 

și, totodată, lansarea „Revistei de etică și deontologie” sub egida Editurii Pro 

Universitaria, parte a grupului editorial Universul Juridic. Conferința a oferit 

posibilitatea participanților de a susține lucrări științifice, în acord cu tematicile 

abordate. Toate aceasta au conferit un caracter profesional și științific aparte acestui 

eveniment. 

În altă ordine de idei, în perioada de referință, la nivelul Universității 

„ARTIFEX” din București nu au fost sesizate încălcări ale eticii şi deontologiei 

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

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 
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„ARTIFEX” din București să reprezinte aceeaşi instituţie onorabilă în cadrul 

învăţământului superior naţional.  

 În concluzie, apreciem că în anul universitar 2020-2021 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 31.03.2022. 

 

 

 
Preşedintele Comisiei de etică şi deontologie profesională, 

Conf. univ. dr. Cibela Neagu 


