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RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei de etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa 

pentru anul calendaristic 2012 

 

 

In anul 2012, activitatea Comisiei de etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa s-a 

axat, potrivit Cartei Universităţii “Ovidius” din Constanţa şi a Codului de etică şi deontologie 

profesională universitară, pe promovarea şi asigurarea în universitate a unui climat de 

formare şi dezvoltare profesională, cu respectarea normelor de conduită universitară. 

S-au avut în vedere două categorii de activităţi: activităţi de promovare a bunelor 

practici în viaţa universitară şi activităţi de analiză a sesizărilor depuse la Comisia de etică. 

În prima categorie de activităţi s-au încadrat acţiunile de revizuire a Codului de etică 

şi deontologie profesională universitară al Universităţii “Ovidius” din Constanta şi 

elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică a Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa.  

  Cea de-a doua categorie a cuprins activităţile de analiză a sesizărilor depuse la 

Comisia de etică. Pe parcursul acestui an au fost depuse două sesizări de către un cadru 

didactic al Universităţii “Ovidius” din Constanţa având ca obiect, “încălcarea prevederilor 

artico1ului 8 din Codul de etică universitară, nerespectarea obligaţiei de a apăra cu loialitate 

prestigiu1 instituţiei” şi respectiv, “încălcarea regulilor de comportament civilizat” de către 

un cadru didactic. 

În baza documentelor iniţiale, Comisia de etică a hotărât că prima sesizare este 

nefondată, probele prezentate arătând că nu sunt întrunite elementetele constitutive ale 

faptelor prezentate, iar Comisia de Etică nu poate avea atribuţii în analizarea unor decizii ale 

Consiliului unei facultăţi. 

  În privinţa celei de a doua sesizări, pe baza datelor rezultate din audierea părţilor şi a 

unui martor implicat în eveniment, precum şi pe baza unui material scris, depus la Comisia de 

etică prin care partea reclamată arăta că nu a avut niciodată intenţia de a genera o astfel de 

situaţie, fapt pentru care îşi cerea scuze pentru tot ceea ce s-a întamplat, Comisia a constatat 

ca neîntemeiată sesizarea deoarece, probele prezentate în conţinutul acesteia, dar şi 

declaraţiile părţilor şi declaraţia martorului, au arătat că nu au fost întrunite elementetele 

constitutive ale faptelor prezentate, motiv pentru care  s-a respins ca nefondată sesizarea.  

Totodată, la Comisia de etică a fost primită o notificare a Consiliul Naţional de Etică a 

Cercetării Stiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării referitoare la înregistrarea la acel 

nivel a unei sesizări de posibil plagiat al unui cadru didactic ce aparţine Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa, în cadrul unui proiect de cercetare. Cum la solicitarea noastră 

privind detalii despre natura și sursele posibilului plagiat nu s-a primit nici un răspuns, 

Comisia de etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa nu a avut date suficiente pentru a 

putea demara procedura de investigații în legătura cu această speţă. 
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Comisia de etică a fost citată în calitate de pârât la Tribunalul Constanţa într-un 

proces intentat de un cadru didactic al Universităţii, nemulţumit de o sancţiune pe care a 

primit-o în urma unei abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională universitară, 

sancţiune hotărâtă de Comisia de etică aflată în activitate la acea dată. Tinând seama că în 

conformitate cu Carta Universităţii “Ovidius” din Constanţa, răspunderea juridică pentru 

hotărârile Comisiei de etică revine instituţiei, comisia neavând calitate procesuală de a 

reprezenta universitatea în asemenea cazuri, s-a trimis o întâmpinare în acest sens 

Tribunalului şi s-au pus la dispoziţia acestuia materialele solicitate. 

În anul 2012, nu au existat pentru soluţionare, alte sesizări adresate din interiorul sau 

din exteriorul Universităţii. 

Prezentul Raport de activitate a fost discutat şi aprobat în şedinta Comisiei de etică 

din data de 01.XI.2012. 

 

 

Prezentul Raport de activitate a fost aprobat în şedinta Senatului Universităţii „Ovidius” din 

Constanța din data de 05.XII.2012. 

 

 

 

 

 

 

Comisia de etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa 

 

Preşedinte,  

conf. dr. ing. Irina Niţă 

 


