
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

al 

COMISIEI DE ETICĂ SI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ A 

SENATULUI UNIVERSITĂȚII BOGDAN VODĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

PRIVIND ACTIVITATEA DIN PERIOADA OCTOMBRIE 2015- 

SEPTEMBRIE 2016  

Comisia de etică și deontologie universitară a senatului Universității Bogdan Vodă 

din Cluj-Napoca și-a desfășurat activitatea, în perioada octombrie 2015 –29 septembrie 2016, 

conform Codului U.B.V. de etică și deontologie profesională universitară, a prevederilor Legii nr. 

1/2011 a Educației Naționale și cele ale altor prevederi legale din domeniu.  

Comisia a funcționat în următoarea componență:  

Lector univ. dr. BAN TIBERIU- Președinte,  

Conf.univ. dr. GÂRBO VIORICA-membru 

Lector univ. BUT-CĂPUȘAN AVRAM-membru 

Studentul  -POP GHEORGHE ANDREI-membru  

Ec. COSMA CLAUDIA-membru 

În activitatea sa, Comisia a avut in vedere valorile promovate prin Codul de etică si 

deontologie profesională universitară al Universității Bogdan Vodă din Cluj-Napoca, respectiv: 

libertatea academică, integritatea morală, autonomia personală, dreptatea si echitatea, 

onestitatea, cinstea, corectitudinea, datoria, respectul, transparenta si responsabilitatea. 

Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și deontologie universitară, comisia 

apreciază că, in perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, reușind să 
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promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează etica universitară  iar acțiunile sale concrete 

de cercetare a unor sesizări de abateri de la etica au fost conform procedurilor destinate 

incompatibilități sau conflicte de interese și aprecierea membrilor comunității academice, 

exclusiv pe baza meritului, a valorii și competentei. În acest sens, a fost verificată respectarea 

obligației potrivit căreia, la depunerea lucrării de licență/lucrării de disertație, în vederea 

susținerii, autorul este obligat să completeze o declarație pe proprie răspundere referitoare la 

originalitatea lucrării, atrăgând astfel atenția tuturor asupra importantei originalității lucrărilor. 

Privitor la situațiile de conflicte de interese si incompatibilități, așa cum sunt prevăzute in Codul 

de etică si deontologie universitară, nu au fost raportate sau constatate abateri în cursul perioadei 

de raportare. Pentru evitarea acestora, cadrele didactice care au participat la concursuri au 

completat declarații speciale, privind situația referitoare la conflicte de interese și 

incompatibilități. A existat o preocupare permanentă și pentru respectarea celorlalte norme de 

etică universitară, precum dreptatea și echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, respectul 

ori transparența, în special în legătură cu activitatea personalului didactic și a celui de conducere.  
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