
 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ETICĂ ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2014 - 2015 

 

Atribuțiile principale ale Comisiei de etică,în anul de învățământ 2014 -2015, s-

au concentrat, prioritar, pe respectarea prevederilor Legii învățământului, Cartei 

Universităţii, Codului de Etică și Deontologie Universitară și a normelor stabilite în 

Regulamentul Comisiei de etică universitară, adoptat de către Senat.  

În concepția conducerii Universităţii "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca, Codul 

de Etică și Deontologie Universitară sprijină personalul didactic şi nedidactic, precum şi 

studenţii universităţii să identifice şi să rezolve problemele de natură etică în activitatea 

lor profesională.Totodată, acest Cod recomandă membrilor universităţii să contribuie la 

realizarea un mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare, desfăşurarea 

învățământului după norme deontologice corecte, evaluarea transparentă şi corectă a 

potențialului de pregătire a studenţilor, profesorilor, personalului administrativ şi 

membrilor conducerii universității.  

În perioada anului universitar 2014-2015, activitatea Comisiei de Etică s-a 

ghidat pe respectarea următoarelor principii didactice: libertate academică, autonomie 

personală, merit, profesionalism, onestitate, transparenţă și responsabilitate. De 

asemenea, membrii Comisiei de etică ai Universităţii "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca s-

au implicat în mod activ în viaţa comunităţii universitare şi au îndeplinit o funcţie 

proactivă în activitatea de învățământ universitar. Membrii Comisiei de etică au fost 

consultaţi de către conducerea universității în organizarea și funcționarea eficientă a 

activităţilor instituţionale.  
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Întreaga activitate de prevenire a Comisiei de etică universitară a urmărit 

promovarea nediscriminării şi egalităţii de şanse, eliminarea conflictelor de interese, 

manifestarea bunăvoinţei şi grijii față de personalul universității.  

Comisia de etică a luat măsurile necesare în scopul de a evita sau soluţiona 

adecvat situaţiile în care puteau apare conflicte de interese în îndeplinirea îndatoririlor de 

serviciu, prin intersectarea mai multor tipuri de relaţii sau poziţii de natură să afecteze 

judecăţile şi evaluările corecte ale membrilor comunităţii. Prin acțiunile sale, a militat 

pentru eliminarea favoritismului și evitarea aplicării unor standarde duble în apreciere și 

evaluare. Activitatea de prevenire s-a concentrat pe tipurile conflictelor de interese: relaţii 

personale, roluri multiple, interese materiale, colaborări externe sau alte angajamente. 

Responsabilitatea etică universitară a avut efecte benefice asupra tuturor 

studenţilor, masteranzilor și angajaților instituției, pornindu-se de la premisele existenței 

unor relații colegiale de colaborare și ajutor reciproc. Totodată, membrii comunităţii 

universitare au avut dreptul moral la critică cu argumente şi probe în care s-au respectat 

standardele ştiinţifice, pedagogice, etice și legale, în cadrul şedinţelor de catedră şi de 

consiliu, al organizaţiilor şi întrunirilor studenţeşti, în Senatul universităţii.  

În cazul studenţilor, meritul s-a stabilit în contextul unor criterii de evaluare a 

performanţelor la cursuri, seminarii, laboratoare, concursuri profesionale, licenţe, 

disertaţii, implicarea în viaţa asociativă și acţiuni civice. În cazul cadrelor didactice, 

meritul s-a stabilit după calitatea cursurilor, seminarelor, a activităţii de îndrumare a 

studenţilor, publicaţiilor ştiinţifice, câştigării de granturi de dezvoltare şi cercetare 

individuală şi instituţională.  

Un rol esențial în activitatea Comisiei de etică l-a avut activitatea de prevenire 

şi combaterea corupţiei pentru a se evita vicierea climatului universitar. Totuși, în acest 

sens a fost o singură excepție.  

Comisia de etică s-a autosesizat în legătură cu cercetarea juridică și trimiterea în 

judecată, începând cu 25 iunie 2015, a două cadre didactice universitare şi a  10 studenţi 

şi masteranzi  de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii "Bogdan Vodă" din 

Cluj-Napoca, acestea fiind acuzate de fapte de corupție. 



 

 

Întrucât, Conf. univ.dr. Pintea Florin Radu a fot reţint pe data de 25 iunie 2015, 

pentru 24 de ore, şi apoi plasat sub control judiciar, Univesitatea nostră l-a suspendat din 

toate funcțiile și activităţile sale. 

  

             Preşedintele comisiei de etică         Secretarul Comisiei de Etică Universitară                           

Lector univ.dr. Ban Tiberiu                                Lector univ. But-Căpușan Avram 

 

 

 

 


