
 
 

RAPORT AL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 

Pentru anul universitar 2015-2016 

 

 Comisia de Etică Universitară a Universităţii Spiru Haret şi-a desfăşurat 
activitatea în anul 2015-2016 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). 

Pentru asigurarea climatului etic al activităţilor educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică, USH a adoptat şi aplică propriul Cod de etică şi deontologie 
profesională, parte integrantă a Cartei universitare. 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, la nivelul 
Universităţii funcţionează Comisia de etică, al cărui scop este definit de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi 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. 
 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. 

Conducerea Universităţii a dispus diseminarea conţinutului Codului prin 
postarea acestuia pe site-ul instituţiei şi la avizierele facultăţilor pentru cunoaşterea 
şi respectarea normelor de etică de către toţi membrii comunităţii noastre 
academice. 

 Comisia de etică a USH, pentru cunoaşterea activităţii cadrelor didactice, 
personalului administrativ şi a altor categorii de angajaţi, solicită facultăţilor 
raporte privind activitatea acestora desfăşurată în cursul unui an universitar.  

În baza rapoartelor primite de Comisie în cursul acestui an se constată că 
întregul personal al USH manifestă preocuparea pentru cunoaşterea şi respectarea 
normelor Codului, în primul rând a celor privind evitarea practicilor de nepotism, 
favoritism, aplicarea unor standarde duble de evaluare sau apariţia de cazuri de 



 
 

persecuţie şi răzbunare. 
 În acest context, Comisia de etică nu a fost sesizată în vederea soluţionării  
vreunei probleme apărute care să facă obiectul comisiei mai sus amintite. 

Comisia apreciază că în USH, în general, se manifestă o ambianţă 
profesională corectă, că există libertate de gândire şi de exprimare, o conduită 
onestă şi responsabilă atât între cadrele didactice, cât şi între acestea şi studenţi, 
precum şi în rândul personalului administrativ.  

Respectarea acestor norme reprezintă o certificare a climatului moral-
deontologic existent în întreaga comunitate academică. 

Comisia apreciază pozitiv modalitatea de aplicare a criteriilor şi a 
standardelor de performanţă, stimularea responsabilităţii şi iniţiativei, echitatea, 
dreptatea, profesionalismul, integritatea şi loialitatea membrilor corpului profesoral 
în îndeplinirea activităţii didactice.  

 Comisia de etică a analizat cu atenţie activitatea din cursul acestui an a 
comisiilor de etică de la nivelul facultăţilor precum şi a tuturor compartimentelor şi 
structurilor funcţionale ale USH, în urma cărora a formulat propuneri pentru 
îmbunătăţirea climatului de muncă din instituţie, accentuând asupra respectării de 
către întreaga comunitate academică a principiilor şi valorilor promovate şi 
protejate prin dispoziţiile Codului de etică şi deontologie al USH.  

De asemenea, se propune continuarea demersurilor de realizare a unei mai 
bune relaţionări între factorii de decizie şi structurile funcţionale din cadrul 
facultăţilor precum şi între cadrele didactice şi studenţi. 

Membrii Comisiei de etică s-au implicat activ în viaţa comunităţii 
universitare îndeplinind o funcţie proactivă în raport cu scopurile şi reglementările 
Codului de etică şi deontologie universitară precum şi în relaţia cu misiunea, 
obiectivele şi strategia USH. 
 


