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Comisia de Etică Universitară 

 

Raport de activitate pe anul universitar 2013-2014 

 

 Comisia de Etică Universitară a Universităţii Spiru Haret şi-a desfăşurat 
activitatea în anul 2013-2014 în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu prevederile Cartei Universităţii Spiru Haret, ale Codului de 
Etică şi Deontologie Universitară, precum şi ale propriului Regulament de 
Organizare şi Funcţionare (ROF). 

 Activitatea Comisiei de Etică Universitară a fost guvernată de aplicarea 
principiilor promovate în documentele de referinţă menţionate mai sus, şi anume: 
principiul autonomiei universitare depline, principiul libertăţii academice, 
principiul asigurării calităţii, al înaltei competenţe profesionale, al cooperării, 
principiul responsabilităţii şi al solidarităţii. 

 Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică 
Universitară, scopul definit al activităţii sale este circumscris cunoaşterii şi 
soluţionării operative a problemelor legate de încălcarea deontologiei şi eticii 
profesionale, a regulamentelor, procedurilor, standardelor şi criteriilor stabilite în 
activitatea didactică şi a situaţiilor conflictuale apărute în legătură cu activitatea 
didactică, ştiinţifică sau socială desfăşurate în Universitate. 

 În acest context, Comisia de Etică a Universităţii Spiru Haret a avut spre 
rezolvare trei situaţii concrete: 

1. Sesizarea nr.8188/04.06.2014 în legătură cu unele aspecte semnalate de dl. 
lector univ. dr. Bacalu Filip Cristian, de la Facultatea de Litere Bucureşti, 
aspecte care privesc, în principal: 
- calomnierea sa, în repetate rânduri, de către un grup de studenţi 

(actualmente în anul III), acţiune orchestrată de d-ra studentă Tănasă 
Flavia; 
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- afectarea imaginii şi reputaţiei sale personale şi profesionale în rândul 
studenţilor şi a cadrelor didactice. 

   
  Urmare a discuţiilor şi clarificărilor aduse, Comisia de Etică a 
Universităţii  Spiru Haret a apreciat că: 

 
a. încălcarea aspectelor de etică invocate în sesizare nu a fost confirmată; 
b. părţile au resurse pentru identificarea unei soluţii amiabile pentru 

rezolvarea şi aplanarea conflictului. 
  
  Comisia de Etică a Universităţii Spiru Haret a propus conducerii 
Facultăţii de Litere ca dl. lector univ. dr. Bacalu Filip  să nu facă parte din 
Comisia de licenţă în acest an universitar. 
  Fără a putea demonstra că astfel de manifestări au avut loc, Comisia 
de Etică a recomandat conducerii Facultăţii de Litere să ia măsurile necesare 
astfel încât să se evite pe viitor formularea unor asemenea reproşuri din partea 
studenţilor. 

 
2. Sesizarea nr. 8370/13.06.2014 adresată domnului Rector al Universităţii 

Spiru Haret de către dl. lector univ. dr. Pîtea Florin Corneliu, de la 
Facultatea de Litere Bucureşti, în legătură cu unele aspecte care privesc 
organizarea examenului de curs practic limba engleză, anul al III-lea. 

 
   În urma analizei efectuate, Comisia de Etică a Universităţii Spiru 

Haret a preciat că: 
a. s-a respectat întocmai Regulamentul privind examinarea şi notarea 

studenţilor; 
b. nu au fost semnalate alte aspecte ce ţin de etica universitară. 

 
  Aspectele descrise sunt oglindite în rapoartele întocmite de Comisia    
     de Etică Universitară şi în procesele verbale ale şedinţelor acestei  comisii. 

 
3. Hotărârea Senatului nr. 437 din 15 iulie 2014 prin care se remite Comisiei de 

Etică Universitară verificarea şi analizarea abaterilor disciplinare săvârşite 
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de dl. Conf. univ. dr. Heemerick Antoine Dominique Jean Luc de la 
Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universităţii Spiru Haret. 
  
 Comisia nu a luat în discuţie abaterile d-lui Conf. univ. Heemerick 
Antoine semnalate cu sesizarea nr. 8884 din 01.07.2014 adresată domnului 
Rector al  Universităţii Spiru Haret, întrucât situaţia conflictuală generată de 
dl. Heemerick Antoine de la Facultatea de Sociologie - Psihologie a încetat 
prin plecarea sa din instituţie. 
 
 În afara celor trei sesizări, Comisia de Etică a Universităţii Spiru 

Haret s-a întrunit trimestrial, pentru a răspunde obiectivelor şi sarcinilor 
stabilite prin Planul de activitate elaborat şi aprobat de conducerea 
Universităţii Spiru Haret. 
 
 În urma evaluărilor făcute, pentru păstrarea unui climat de etică 
universitară, membrii Comisiei de Etică a Universităţii Spiru Haret 
recomandă ca o atenţie sporită să fie acordată următoarelor aspecte: 
a. respectarea de către întreaga comunitate academică din Universitate a 

tuturor principiilor şi valorilor promovate şi protejate prin dispoziţiile 
Codului de Etică Universitară; 

b. relaţionarea mai bună între cadrele didactice şi studenţi; 
c. mai buna relaţionare între factorii de decizie şi structurile funcţionale din 

cadrul facultăţilor. 
 

 

 

 

 

 


