
 

 
 

 

 

Raport de activitate 

al Comisiei de Etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa pe anul 2014 

 

 In anul 2014, Comisia de Etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa a avut în 

vedere obiectivul principal statuat în “Codul de etică şi deontologie profesională”, acela 

de a a asigura responsabilizarea etică şi deontologică a membrilor comunităţii 

universitare şi de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare. 

 În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Codul de Etică şi Deontologie 

Profesională a fost revizuit înainte de începerea anului universitar 2014-2015, o 

contribuţie importantă având-o membrii actualei comisii.  

 Activitatea comisiei a constat, în principal, în rezolvarea unor sesizări sosite la 

comisie, care i-au privit pe unii  membri ai comunităţii universitare. 

 In perioada ianuarie 2014- iunie 2014, vechea comisie  a avut în lucru  cinci 

cazuri, care au fost rezolvate în mandatul acesteia, după cum urmează: 

 Un cadru didactic a reclamat faptul că a fost scos abuziv din spaţiul de învăţământ 

de la facultatea unde activa. Comisia de Etică şi-a declinat competenţa şi a redirecţionat 

petiţia către Consiliul Facultăţii respective. 

 Un caz de conflict deschis între un cadru didactic şi conducerea facultăţii a fost 

finalizat fără sancţionare, cu recomandarea de reconciliere a părţilor, pentru a nu 

prejudicia imaginea universităţii.  

 Într-un alt dosar, acelaşi cadru didactic a reclamat modul în care conducerea 

facultăţii a făcut anchetarea într-un presupus caz de indisciplină, legat de persoana sa. 
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Comisia de Etică şi-a declinat competenţa şi a redirecţionat cazul către Comisia de 

Disciplină. 

 Comisia de Etică s-a autosesizat în legătură cu afirmaţiile unui cadru didactic 

apărute în presa locală, care ar fi putut prejudicia imaginea universităţii. În urma analizei 

din comisie, s-a decis să nu se sancţioneze cadrul didactic respectiv. 

 Decanul unei facultăţi a sesizat comisia în legătură cu un interviu acordat unui alt 

ziar local, în care acelaşi cadru didactic a făcut declaraţii considerate neadevărate şi care 

ar fi putut prejudicia imaginea facultăţii. Comisia a închis cauza. 

 De la 01.10.2014, Comisia de Etică funcţionează în actuala sa componenţă. 

 În această perioadă, s-au primit: patru cereri de revizuire  a unori hotărâri 

anterioare ale Comisie de Etică (Hotărârea nr.8/12.04.2013, respectiv Hotărârile 

nr.11/1,2,3/ 28.05.2013) şi trei sesizări care priveau presupuse fapte ale membrilor 

comunităţii universitare ce ar fi încălcat Codul de Etică şi Deontologie Profesională. 

Pentru acestea, au fost întocmite patru dosare, după cum urmează : 

 - Dosarul nr. 22/2014, având ca obiect revizuirea Hotărârilor 

nr.11/1/2/3/28.05.2013 ale Comisiei de Etică. Soluţie : prin Hotărârile nr.22/1/2/3/2014, 

s-au admis cererile de revizuire şi s-au anulat sancţiunile dispuse.  

 - Dosarul nr. 23/2014, având ca obiect un caz de plagiat al unei lucrări de licenţă 

din anul 2013- dosar aflat în lucru 

 -Dosarul nr. 24/2014, având ca obiect cererea de revizuire a Hotărârii 

nr.8/28.05.2013 a Comisiei de Etică –dosar aflat în lucru. 

 -Dosarul nr.25/2014, având ca obiect cercetarea unei declaraţii inexacte privind 

un dosar de concurs pentru o poziţie didactică- dosar aflat în lucru. 

 Sesizarea nr. 13990/02.12.2014 privind săvârşirea unor fapte de către un angajat 

care nu este membru al comunităţii universitare, după cum este definit acesta în Carta 

Universităţii şi în Codul de Etică şi Deontologie Profesională, a fost declinată către 

conducere. 

 Pentru anul 2015, Comisia îşi propune să lucreze la revizuirea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, pentru ca acesta să fie în acord cu noul Cod de Etică şi 

Deontologie Profesională.  



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

Etică din data de 04.02.2015. 

 

 

Preşedintele Comisiei de Etică, 
S.L. dr. Gabriel Grigore 
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