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RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei de Etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa
pentru anul 2013

În anul 2013, 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-a avut în vedere, în primul rând, promovarea bunelor practici în viaţa universitară
şi, în al doilea rând, activitatea de analiză a sesizărilor depuse la Comisia de Etică.
Pe parcursul anului 2013 au fost depuse mai multe sesizări.
P r i m a r e c l a m a t i e a a v u t c a o b i e c t u n comportament necivilizat al unui
angajat al UOC faţă de colega sa de birou. În baza probelor prezentate, Comisia de Etică a
hotărât că sesizarea este nefondată şi că nu sunt întrunite elementetele constitutive ale faptelor
prezentate. Din declaraţiile părţilor şi declaraţiile martorilor reiese că a existat doar un conflict
minor.
O alta sesizare a venit din partea unor studenţi faţă de un coleg care a înălcat Codul de
Etică prin comportament agresiv. Audierea persoanelor implicate în cadrul acestei acţiuni a
fost efectuată în mod individual de către membrii Comisiei de Etică. S-a hotărât sancţionarea
studentului reclamat cu “avertisment scris”, în baza art. 48 al Codului de etică şi deontologie
profesională universitară.
Comisia de Etică s-a autosesizat în urma analizei unei scrisori deschise a unui cadru
didactic din cadrul UOC, în care s-a constatat un ton ireverenţios şi calomnios la adresa
conducerii universităţii. În urma analizei autosesizării Comisia de Etică, a documentelor depuse la
dosar şi a audierii părţii reclamate s-a hotărât sancţionarea acestui cadru didactic cu “avertisment
scris”, în baza art. 47 din Codul de etică şi deontologie profesională universitară.
Un alt caz l-a constituit o situaţie de insubordonare a unei angajate faţă de şeful său
direct, ca urmare a necunoaşterii organigramei universităţii. S-a hotărât sancţionarea cu
“avertisment scris”, în baza art. 47 al Codului de etică şi deontologie profesională universitară.

O altă sesizare a fost formulată la adresa unui cadru didactic al UOC cu privire la
încălcarea Codului de etică universitară prin atitudine neacademică şi adresarea de cuvinte
calomnioase pe ton ameninţător. Reclamatul nu a recunoscut niciuna din acuzaţiile aduse.
Comisia de Etică a hotărât sancţionarea respectivului cu “avertisment scris”, în baza art. 47 al
Codului de etică şi deontologie profesională universitară, şi diminuarea cu 10% a salariului de
bază pe o perioadă de trei luni.
Următoarea sesizare a adus la cunoştinţa Comisiei de Etică faptul că un cadru didactic,
cu funcţie de conducere, reclamă că este împiedicat să îşi desfăşoare în condiţii optime
activitatea ştiinţifică şi cea administrativă. În baza probelor prezentate, Comisia de Etică a
hotărât că sesizarea este nefondată, că nu sunt întrunite elementetele constitutive ale faptelor
prezentate şi că partea reclamată nu a încălcat Codul de etică şi deontologie profesională
universitară.
Într-o altă şedinţă a Comisiei de Etică s-a luat în discuţie un memoriu prin care se
susţinea că acordarea gradaţiilor de merit dintr-o facultate nu a respectat regulamentul cu privire
la evaluarea performanţelor individuale profesionale. Sesizarea a fost respinsă întrucât
probatoriul administrat în această cauză nu a confirmat încălcarea normelor Codului de etică şi
deontologie profesională universitară de către partea reclamată.
În sfârşit, în ultima petiţie pe anul 2013, se reclamă de către un cadru didactic că i-a fost
luată placuţa de la sala de curs, pe care era înscris numele său, de către un coleg. Deoarece nu
aminteşte în sesizare că ar avea martori sau că ar dispune de alte probe, Comisia de Etică
respinge ca nefondată reclamaţia.
În anul 2013, nu au existat pentru soluţionare, alte sesizări adresate din interiorul
sau din exteriorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Prezentul Raport de activitate a fost discutat şi aprobat în şedinta Comisiei de
Etică din data de 17.XII.2013.
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