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Cadrul juridic 
Comisia de Etică Universitară a Universităţii Spiru Haret şi-a desfăşurat activitatea în 

anul 2019-2020 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. 

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. 

 
Aprecieri privind activitatea desfășurată la nivelul universității 
 Comisia de etică a USH, a solicitat facultăţilor rapoarte privind activitatea acestora 

desfăşurată în cursul anului universitar 2019-2020, pentru cunoaşterea activităţii cadrelor 
didactice, personalului administrativ şi a altor categorii de angajaţi.  

În baza rapoartelor primite de Comisie în cursul acestui an, s-a constatat că întregul 
personal al USH a manifestat preocupare 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. 

Comisia apreciază că în USH, în general, s-a manifestat 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 a apreciat pozitiv modalitatea de aplicare a criteriilor şi a standardelor de 
performanţă, stimularea responsabilităţii şi ini ţiativei, echitatea, dreptatea, profesionalismul, 
integritatea şi loialitatea membrilor corpului profesoral în îndeplinirea activităţii didactice.  

 Comisia de etică a analizat cu atenţie activitatea de la nivelul facultăţilor din cursul anului 
universitar 2019-2020, 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 Universitară al USH.  

De asemenea, s-a propus 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 academice 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. 
 Rolul Comisiei a fost acela de a soluționa disfuncțiile apărute în respectarea acestor 
principii şi valori şi de a sprijini menținerea standardelor morale şi a prestigiului universității. 
 Comisia şi-a desfăşurat activitatea prin şedinţe lunare, consemnate în procesele verbale 
întocmite în acest sens. 
 S-a pus accent deosebit pe latura preventivă, astfel că, orice fel de nereguli au fost 
preîntâmpinate prin  activităţile administrative ale conducerilor facultăţilor şi departamentelor de 
studii. 

 
Analiza sesizărilor depuse de persoane din exteriorul universităţii   
În perioada supăsă analizei, Comisia de etică a primit o singură sesizare, de la o persoană 

din exteriorul universității, fiind respinsă ca netemeinică de către Comisie. 
În speță, petenta Shilbaya Matei Mihaela a formulat o sesizare către Decanul Facultății 

de Științe Juridice și Științe Administrative prin care reclama un presupus plagiat săvârșit de d-na 
conf.univ. Ifrim Ionescu Roxana Oana din cadrul Facultății de Științe Juridice și Științe 
Administrative, în cuprinsul tezei de doctorat ”Regimul juridic al actelor premergătoare” și 
solicita retragerea titlului de doctor. 

Prin hotărârea Comisiei de Etică din data de 28.01.2020 comunicată petentei sub 
Nr.1004/31.01.2020, a fost respinsă sesizarea petentei ca nefondată, având în vedere faptul că 
susținerile petentei nu se verificau și cererea privind retragerea titlului de doctor excede 
competenței comisiei. 

Ulterior, prin cererea înregistrată la Cabinetul Rectorului sub nr.928/17.03.2020, petenta 
a revenit solicitând sesizarea CNATDCU. 

 
Concluzii 
Comisia nu a constatat situații cu privire la încălcarea normelor de etică universitară în 

anul universitar 2019-2020. 
Membrii comunităţii noastre au respectat Codul de Etică şi Deontologie Universitară, 

prevederile Cartei universitare și dispoziţiile legale în vigoare.  
Nu au existat cazuri de discriminare, conflicte de interese, cazuri de incompatibilitate sau 

acte de corupţie.  
Au fost aplicate în mod obiectiv criteriile de evaluare a competenţei profesionale, de 

notare şi apreciere a studenţilor, iar evaluarea personalului s-a realizat în funcţie de rezultatele 
obţinute de fiecare persoană în parte. 

       
     Președinte, 

Prof.univ.dr. Nicoleta Diaconu 
 


