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- Cadrul legislativ  
Activitatea Comisiei de etică universitară se desfăşoară în conformitate cu dispozițiile 

legislaţiei româneşti în vigoare și ale documentelor interne ale Universității, respectiv: 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei,  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de etică universitară  
- Carta Universităţii Spiru Haret,  
- Manualul Managementului calităţii,  
- Strategia Universităţii în domeniul calităţii procesului educaţional,  
- Hotărârile Senatului Universităţii privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii.  

 
- Misiunea  

Comisia de Etică are misiunea de a preveni şi de a elimina faptele care pot contribui la 
lipsa unei conduite etice în interiorul universității.  

Dreptatea şi echitatea constituie valori fundamentale, pe care Universitatea Spiru Haret 
le promovează în mod constant în cadrul structurilor sale. 

Aceasta este constituită din persoane cu autoritate morală, desemnate pe o perioadă de 
patru ani şi funcţioneză pe baza unor reguli formalizate. 

Structura şi componenţa acesteia este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de 
Senatul Universităţii şi aprobată de rector.  

Comisia de etică analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară pe baza 
sesizărilor sau prin autosesizare şi monitorizează implementarea în activitatea didactică şi de 
cercetare a Codulul de etică şi deontologie profesională din Universitate.  

În activitatea sa, comisia se ghidează duupă principiile generale ale Universității, 
respectiv: 

- Principiul autonomiei universitare și al libertății academice; 
- Principiul profesionalismulului didactic; 
- Onestitatea și integritatea profesională; 
- Egalitatea şanselor. 
- Principiul demnității personale; 

 
Obiective 
Pentru realizarea misiunii generale, Comisia şi-a propus ca în anul universitar 2020- 

2021 să monitorizeze implementarea în activiatea didactică şi de cercetare a Codului de etică 
în cadrul structurilor Universităţii Spiru Haret;  

Comisia de etică analizează fapte sau atitudini care compromit onoarea şi demnitatea 
de cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic sau student:  

a) aprecieri eronate/defăimătoare/discriminatorii  la adresa membrilor comunităţii 
universitare;  
b) abateri disciplinare grave pretins a fi fost săvârșite de membrii comunităţii 
universitare;  
c) nerespectarea regulilor de conduită;  
d) obţinerea de foloase materiale pe căi necinstite. 
 



 
- Activităţi  
Activitățile desfășurate de comisie cuprind: 
a) monitorizarea modului de respectare a principiilor de etică profesională la nivelul 
structurilor universității; 
b) primirea şi evaluarea validităţii sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate 
cu prevederile Codului de Etică Universitară;  
c) organizarea de investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la 
cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;  
d) luarea deciziilor pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura 
faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei;  
e) comunicarea către rector a raportului şi a hotărârilor privind eventuala sancţionare a 
persoanelor vinovate; 
f) elaborarea raportului anual privind activitatea comisiei și prezentarea acestuia 
Rectorului, Senatului Universităţii Spiru Haret şi Consiliului de Administraţie al 
Universităţii Spiru Haret. 
 
     Președinte, 
    Prof.univ.dr. Nicoleta Diaconu 
 
 
 


