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COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

A UNIVERSITĂȚII ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” 

P I T E Ș T I 

 

                 RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE ETICĂ 

                                      -  anul universitar 2020/ 2021 -  

 

 Prezentul  Raport vizează activitatea  Comisiei de Etică  și Deontologie  

Profesională desfășurată într-o perioadă atipică, marcată de starea de alertă pe 

plan național, când activbitățile din învâtământ  și cercetarea științifică s-au 

derulat, în cea mai mare parte a lor, în sistemul de lucru online.  

Această nouă și dificilă realitate a constituit și pentru noi membrii Comisiei 

o provocare majoră sub aspectul îndeplinirii misiunii pe care o avem. 

 De la început trebuie remarcat faptul că și în aceste condiții excepționale 

nivelul de conduită etică al membrilor comunității academice s-a situat în 

continuare, ca și în ceilalți ani, la standard corespunzătoare exigențelor, nefiind 

înregistrate situații care să contravină principiilor și valorilor eticii universitare.   

Codul de Eticǎ şi Deotologie Profesionalǎ al Universității ”Constantin 

Brâncoveanu” Pitești aprobat în şedinţa Senatului Universității din data de 12.01. 

2016 consacră   principiile și valorile ce stau la baza activității universitare, 

precum și normele comportamentale adecvate protejării acestor valori,   iar 

Comisia de Etică apără și stimulează respectarea lor. 

În baza art. art.43 alin.(3) și (4) din  Codul de Etică şi Deontologie 

Profesională,  a fost adoptată Hotărârea Senatului nr.4 din 05.06. 2018 prin care 

este validată  componența Comisia de Etică astfel: conf. univ.dr. Mihalcea Ion; 

lect. univ. dr. Dan Micuda; lect. univ. dr. Popa Ionela; lect univ,dr. Stănescu 

Niculina; Costescu Mihaela- reprezentant al structurilor administrative; 

Bumbeneci Loredana- studentă. 
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Consecventă preocupării de a face cunoscută starea eticii și deontologiei în 

universitate, Comisia de Etică  a întocmit și prezentul raport anual de activitate pe 

care îl transmite Rectorului și Senatului universitar așa cum prevede Legea 

Educației Naționale nr.1/2011. Acest raport constituie un document public.   

                                           

                                              ********** 

Tipurile de  activități prin care Comisia de Etică și Deontologie Profesională a 

Universității ”Constantin Brâncoveanu” Pitești și-a urmărit realizarea obiectivelor 

sale, au fost adaptate la specificul funcționării online a procesului de învățământ.  

Atenția  a fost îndreptată către  activitățile didactice care prin natura lor sunt 

greu de organizat în spațiul online, precum  sesiunile de examene, examenele de 

licență și examenele de disertație. 

 În perioada de referință Comisia de Etică și Deontologie Profesională nu a 

fost sesizată și nici nu a fost cazul să se fi sesizat direct cu privire la  vreo încălcare 

a eticii și deontologiei profesionale la nivelul universității noastre , ceea ce este 

un fapt remarcabil. 

 În atenția Comisiei rămân  în continuare obiectivele cu caracter permanent:  

- Prevenirea  fenomenelor de obținere de lucrări de licență/masterat pe diferite 

căi sau plagiatul lor. În legătură cu acest risc al fenomenului Comisia a atras 

atenția  ori de câte ori a avut ocazia asupra regulii prevăzute prevăzută la art.17 

alin.  5)  din Codul de etică și deontologie profesională în conformitate cu care 

”Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat 

răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului 

acestora”  Conducătorii științifici ai lucrărilor  au fost încurajați să utilizeze 

programele de plagiat disponibile care atestă autenticitatea lucrărilor.  

Un real sprijin în  activitatea  Comisiei de Etică și Deontologie Profesională  

adduce  Procedura operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor 

de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie)  ca Anexă la Regulament privind 

examenul de finalizare a studiilor  aprobat în ședința din 15 aprilie 2021    
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Senatului  Universităţii „Constantin Brâncoveanu”  Această Procedură, publicată 

pe site-ul universității detaliază responsabilitățile tuturor celor implicați în 

coordonarea/ elaborarea acestor lucrări. 

- Campanii generale de prelucrare a conținutului normelor etice și 

deontologice în rândul studenților nou-admiși în învățământul superior, pentru 

cunoașterea și respectarea acestor norme.   

În acest sens Comisia de Etică își propune să distribuie studenților și 

masteranzilor încă din momentul admiterii, un pliant care să evidențieze 

principiile și normele etice din Codul de Eticǎ şi Deotologie Profesionalǎ al 

Universității ”Constantin Brâncoveanu” Pitești. 

Comisia își va îndrepta atenția și în acest an problematica confluenţei eticii 

academice cu normele răspunderii juridice disciplinare, materiale sau 

administrative, urmând ca faptele ce contravin normelor cuprinse în legi sau 

regulamentele Universității să fie analizate și din perspectiva încălcării eticii. 

     -Alte acțiuni concrete care vizează : menţinerea colaborǎrii cu cadrele 

didactice, personalul didactic colaborator şi cu conducerea Universitǎţii, 

activizarea acţiunilor de control a lucrǎrilor de licenţǎ şi disertaţie, identificarea 

de soluţii pentru reducerea fenomenului de copiere la examene. 

Membrii comisiei si-au  propus să folosească orice prilej pentru  

promovarea   principiilor și valorilor cuprinse în Codul de etică universitară. 

 Concluzionând, putem spune că în anul universitar 2020/2021, membrii 

comunității academice au arătat un nivel înalt de responsabilitate etică și 

deontologică, pe măsura așteptărilor de la fiecare. 

  

                                                                           Preşedintele Comisiei de Eticǎ 

                                                           Conf. univ. dr. Ion  Mihalcea  

 

Aprobat în Sedința Senatului Universitar din 24 februarie 2022.                                    


