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RAPORT 

PRIVIND SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ȘI A 
ETICII ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  PENTRU 

ANUL 2019 
 

I. Cadru normativ 

Potrivit  Legii educației naționale nr.1/2011, prin Decizia nr. 12 din 21.02.2019  a 
Rectorului Universitatii Nicolae Titulescu a fost aprobată componența Comisie de etică și 
deontologie profesională propusă de  Consiliul de Administrație, avizată  de Senatul universitar, 
care își desfășoară activitatea în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, al Cartei 
Universității ,,Nicolae Titulescu” din București și al Codului de etică și deontologie profesională  
a Universității ,,Nicolae Titulescu” din București. 

În ședința senatului universității din 26 iunie 2019 a fost  supus aprobării proiectul  de 
hotărâre  cu privire la aprobarea noului Cod de etică și deontologie profesională  a Universității 
Nicolae  Titulescu , document de bază pentru activitatea  Comisiei. 

Acest nou Cod de etică  și deontologie  profesională al Universității Nicolae Titulescu se 
află în acord cu prevederile  Legii nr. 206/27.05.2004 privind  buna conduită  în cercetarea 
Științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare1 și Legea Educației naționale nr. 1/20112 în această  
materie. 

Prin noul Cod de etică  și deontologie profesională aprobat  de senat, Universitatea 
Nicolae Titulescu ca instituție  de învățământ superior acționează pentru asigurarea unui mediu 
academic liber de ingerințe politice, religioase și de statutul socio-economic al membrilor săi. 

În acest Cod  sunt cuprinse  o serie  de principii morale în baza cărora  sunt reglementate 
relațiile  profesionale și științifice dintre membrii  comunității noastre universitare dar și relațiile 
dintre membrii comunității noastre cu insituțiile și persoanele  juridice sau fizice din afara sa sau 
cu colaboratori externi ai Universității Nicolae Titulescu. 

Codul de etică și deontologie  profesională  al Universității  Nicolae Titulescu își propune 
drept  scop, crearea  și dezvoltarea  unui climat intelectual propice desfășurării unor activități 
didactice  și de cercetare  pus în slujba studenților  noștri. Prin  prevederile  sale, acest  Cod 
asigură, la nivelul instuției noastre, respectarea propietății intelectuale a drepturilor de autor și a 
standardelor de integritate  universitară. 

 
II. Componența Comisiei de Etică 

 
Prin Decizia nr. 12 din 21.012019 a Senatului Universității, a fost numită o nouă Comisie 

de etică universitară cu următoarea componență: 

                                                           
1 Această lege  a fost publicată în Monitorul Oficial  al României nr.565 din 04.06.2004; 
2 Această lege a fost publicată în  Monitorul Oficial al României nr.18  din 10.0.12011; 
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1. Prof. univ. dr. Traian Dima – președinte 
2. Prof. univ. dr. Ioan Chiș – membru 
3. Lector univ. dr. Mircea Constantin Sinescu – membru 
4. Drd. Alexandru Olănescu – membru 
5. Cristina Iordache – secretar 
 

III. Activitatea Comisiei de Etică 
 
Preliminar prezentării activității Comisiei, precizăm că comunitatea noastră  universitară 

se compune din studenți, personal didactic și de cercetare și personal didactic și de cercetare 
auxiliar, cât și persoane cărora  li s-a  oferit calitatea de membru al comunității  noastre prin 
hotărâre  a senatului  universitar, acestea pentru a stabili limitele competenței Comisiei de etică. 
În calitate de membri ai  comunității universitare suntem obligați  să cunoaștem  și să  respectăm  
Codul de etică și deontologie  profesională  al Universității Nicolae Titulescu, legislația specifică 
învățământului, Codul muncii dar și toate  celelalte dispoziții legale care reglementează 
activitatea educativ-profesională  și de cercetare. 

 În raport de cele menționate mai sus, Comisia de etică și deontologie profesională are ca 
principală atribuție  să urmărească și să vegheze  modul în care  Codul de etică  și deontologie  
profesională al Universității Nicolae Titulescu  este respectat și să dispună măsuri  atunci când se 
dovedește că a fost încălcat. În conformitate  cu art. 306 alin (3) lit. b) din Legea Educației, 
Comisia de etică universitară întocmește  un raport  anual  cu privire la  situația  respectării eticii 
universitare de către  cadrele  comunității noastre universitare, ceea ce facem noi acum în fața 
senatului. 

În acest sens, raportăm că actuala Comisie de etică și deontologie profesională de la data  
înființării și până în prezent a avut de soluționat a fost implicată doar în definitivarea unor 
cercetări privind  unele reclamații de presupuse încălcări  a eticii universitare făcute  în anul 2018 
de către  XXXXXXXX împotriva  unor colegi de catedră și a unor persoane din conducerea 
universității și din Consiliul de Administrație a instituției noastre. Lipsa altor cazuri pe rolul 
Comisiei denotă o înaltă  probitate morală și profesională  a cadrelor comunității noastre, care în 
perioada  de referință au dovedit  o bună conduită universitară. 

În privința sesizărilor făcute de XXXXXXXX, rolul noii Comisiei a constat în 
definitivarea cercetărilor efectuate de comisia anterioara. Astfel, precizăm rezumativ 
următoarele: 

 
a) Cu privire la sesizările 2270/2018 a XXXXXXXX, 2271/2018 XXXXX XXXXXXX, 

2272 /2018 a XXXXXX XXXXX, 2274/ 2018 a XXXXXXXX, 2284 
/2018 XXXXXXXX 

 
Toate aceste aspecte au fost analizate de Comisia ce a funcționat până în 21.02.2019, care 

și-a încetat activitatea ca urmare a Hotărârii Senatului Universității nr.15 din 21.02.2019, când s-
a aprobat o nouă Comisie la nivel de universitate.  
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Comisia actuală, analizând Raportul din 29.01.2019 și celelalte materiale existente la 
dosar, a considerat că în mod îndreptățit cadrele universității, mai sus menționate, au sesizat 
conduita lipsită de etică profesională a XXXXX, care a creat prin reclamații, contestări și 
externalizarea unor diferende dintre XXXXX și alte cadre didactice o atmosferă ce a afectat buna 
reputație de care se bucură în lumea academică Universitatea Nicolae Titulescu. La toate 
aspectele semnalate, Comisia a apreciat că XXXXX este inițiatorul discuțiilor neprincipiale, 
acuzațiilor neprobate, conduitei nedeontologice. Prin conduita sa s-a postat în afara cadrului 
organizațional, fiind necesare și măsuri disciplinare repetate.  

Având în vedere că în data de 05.03.2019 prin Decizia nr. 13 a Rectorului Universității 
Nicolae Titulescu s-a luat măsura concedierii disciplinare, desfacerii  contractului individual de 
muncă al XXXXX înregistrat cu nr. 3668/2002,  Comisia a hotărât să se răspundă celor de mai 
sus că sesizările pe care le-au întocmit, deși cu totul îndreptățite, au rămas fără obiect ca urmare 
a faptului că XXXXX nu mai este salariatul universității. 

 
b) Cu privire la sesizarea nr. 1786/12.10.2018 formulată de XXXXXXXX 

împotriva XXXXXXXX și a XXXXXXXX 

Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Comisiei ce a funcționat până în 21.02. 2019, care și-
a încetat activitatea ca urmare a Hotărârii Senatului Universității nr.15 din 21.02.2019, prin care 
s-a constituit noua Comisie de Etică universitară. 

În primul rând, trebuie precizat că sesizarea inițială a fost soluționată doar parțial de către 
vechea Comisie, exclusiv cu privire la XXXXXXXX, soluție menținută și de actuala Comisie. 
Însă, chiar dacă vechea Comisie nu s-a pronunțat cu privire la capătul de sesizare privitoare 
XXXXXXXX, vechea comisie a administrat un amplu probatoriu cu privire la situația de fapt 
expusă în sesizare, menționând cu titlu de exemplu audierea persoanelor implicate, punctele de 
vedere scrise ale persoanelor implicate, dar și audierea de martori. 

Comisia, analizând toate materialele aflate la dosarul cauzei, precum și probele 
administrate asupra fondului sesizarii nr. 2271/2018, care privește aceeași situație de fapt, chiar 
daca este vorba de alt titular al sesizării, a constatat că nu se poate sustine că XXXXXXXXX ar 
fi coordonat o ”campanie denigratoare” fată XXXXX 

Astfel, Comisia de Etică a apreciat că modul în care studentii au perceput întreaga situatie 
a survenit pe fondul inexisteneței unei prezentări în mod oficial sau cel putin într-o manieră 
organizată si clară, a conditiilor exacte în care urma a se desfăsura cursul de ” XXXXXXXXX”.  

Prin urmare, Comisia a considerat că nu suntem în prezenta, în acest caz, a unei abateri 
de la etica universitară. De altfel, este lesne de observat că o interpretare contrară ar duce la 
concluzia că toti studentii care au perceptia la care am făcut referire mai sus, s-ar face vinovati de 
aceeasi abatere de la etică, ceea ce în mod evident nu poate fi acceptat. 

În concluzie, sesizarea dnei conf. XXXXXXXX nr. 1786/2018 împotriva XXXXXXXX 
a fost respinsă ca neîntemeiată. 

 
c) Cu privire la sesizarea 2418/28.12.2018 formulată de XXXXXXX cu privire la 

demersurile neetice inițiate de XXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
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Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Comisiei ce a funcționat până în 21.02. 2019, care și-
a încetat activitatea ca urmare a Hotărârii Senatului Universității nr.15 din 21.02.2019, prin care 
s-a constituit noua Comisie de Etică universitară. 

Chiar dacă vechea Comisie nu a finalizat soluționarea sesizării, a fost administrat un 
amplu probatoriu cu privire la situația de fapt expusă în sesizare, menționând cu titlu de exemplu 
audierea persoanelor implicate, punctele de vedere scrise ale persoanelor implicate, dar și 
documente în susținerea punctelor de vedere. 

Comisia, analizând toate materialele aflate la dosarul cauzei, a constatat că sesizarea 
privește, în esență, aprecierea, de către XXXXX ca fiind o încălcare a Codului de etică și 
deontologie profesională universitară a Universității Nicolae Titulescu, a formulării de către mai 
multe cadre didactice din cadrul acestei instituții de învățământ superior de sesizări la vechea 
Comisie de etică împotriva acesteia. 

Concluzia de mai sus se desprinde cu ușurință din chiar sesizarea formulată, în cuprinsul 
acesteia facându-se referire la reunirea dispusă de către vechea Comisie a mai multor sesizări 
formulate împotriva XXXXX de către cadrele didactice reclamate în prezenta sesizare.  

În analiza sesizării, am apreciat, cu caracter dirimant, că formularea unei sesizări la 
Comisia de Etică reprezintă concretizarea efectivă a dreptului fundamental la petiționare 
consacrat cu caracter de principiu și care, per se, nu poate constitui o încălcare a normelor de 
etică și deontologie universitară, ci dimpotrivă, asigură existența unui climat academic 
caracterizat prin dreptul la liberă exprimare și printr-o atmosferă de comuniune spirituală bazată 
pe relaţii interumane corecte şi echitabile în toate împrejurările şi pe toate coordonatele 
activităţii. 

De altfel, Comisia a apreciat că sesizarea nu se sprijină pe mijloace efective de probă în 
susținerea pretinselor încălcări reclamate, iar multitudinea probatoriului administrat de către 
vechea Comisie atestă tocmai contrariul celor susținute de către XXXXX 

În condițiile expuse sintetic mai sus, Comisa a hotărât respingerea sesizării ca 
neîntemeiate. 

 
* 

      *        * 
 

 Menționăm, de asemenea, că prin Hotarârea nr. 47/07.11.2019 a Consiliului de Etică și 
Mangament Universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, a fost respinsă sesizarea nr. 
181/22.07.2019 formulată de XXXXX împotriva Hotărârilor Senatului Universitar al 
Universității ”Nicolae Titulescu” din București nr. 30/26.06.2019 și 31/26.06.2019, prin care au 
fost respinse ca neîntemeiate contestațiile împotriva Raportului final al Comisiei de etică 
universitară din data de 16.05.2019, prin care a fost soluționată sesizarea nr. 2418/28.12.2018 și 
Raportului final al Comisiei de etică universitară din data de 16.05.2019 prin care a fost 
soluționată sesizarea nr. 1786/12.10.2018. 
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IV. Concluzii 
 
Comisia de etică și deontologie profesională a Universității ”Nicolae Titulescu” din 

București și-a desfășurat activitatea în bune condiții, a soluționat toate sesizările și nu a 
întâmpinat nicio problemă în îndeplinirea atribuțiilor sale. 

 
      
         Președinte, 
 
         Prof. univ. dr. Traian DIMA 


