RAPORT DE ACTIVITATE
privind perioada martie 2018 – februarie 2019
I Sesizări adresate Comisiei de Etică a UBB
1) Sesizarea înregistrată cu nr. 5581/4.04.2018, prin care un cadru didactic al UBB solicită Comisiei
de Etică analizarea unor acuzații de plagiat și autoplagiat. În urma analizei tuturor probelor
depuse la dosar și a audierii care a avut loc, Comisia de Etică a constatat că pentru niciunul dintre
titlurile incriminate nu se pot reține acuzațiile de plagiat și/ sau autoplagiat.
2) Sesizarea înregistrată cu nr. 10000/12.06.2018, prin care au semnalate presupuse nereguli care sar fi petrecut pe parcursul desfășurării unui concurs pentru ocuparea unui post didactic din cadrul
UBB. Ca urmare, în vederea soluționării cazului, Comisia de Etică a intreprins următoarele: a) a
analizat toate documentele depuse la dosar; b) a invitat la audieri membrii comisiei de concurs; c)
a solicitat decanului facultății copia procesului-verbal al ședinței consiliului facultății în care a
fost avizată propunerea de organizare a concursului; d) a solicitat directorului departamentului
care a organizat concursul copia referatului prin care s-a propus organizarea concursului, precum
și copia procesului-verbal al ședinței de departament în care a fost avizat respectivul referat. În
urma analizei tuturor probelor depuse la dosar, a audierilor care au avut loc și având în vedere
legislația în vigoare privitoare la modul de desfășurare a unui concurs pentru ocuparea unui post
didactic în instituțiile de învățământ superior din România, Comisia de Etică nu a putut constata
existența vreunei abateri de la etica universitară în organizarea și desfășurarea concursului.
3) Sesizarea înregistrată cu nr. 14401/24.08.2018, prin care un fost student-doctorand și-a exprimat
nemulțumirea față de exmatricularea sa de la doctorat și a adus o serie de acuze privind încălcarea
codului de etică a UBB de către cei doi profesori coordonatori ai tezei sale de doctorat. Comisia
de Etică a intreprins următoarele: a) a solicitat Institutului de Studii Doctorale al UBB, precum și
școlii doctorale din care a făcut parte studentul-doctorand copia tuturor documentelor din dosarul
de doctorat al acestuia; b) a invitat la audieri studentul doctorand și profesorii coordonatori pe
care i-a avut de-a lungul celor 3 ani de stagiu doctoral. În urma analizei tuturor probelor depuse la
dosar și a audierilor care au avut loc, Comisia de Etică nu a identificat nicio încălcare a legislației
în vigoare privind desfășurarea stagiului de doctorat și nici a prevederilor codului de Etică al
UBB.
4) Sesizarea înregistrată cu nr. 21660/23.11.2018, prin care un cadru didactic al UBB, invocând
”sabotajul academic constant”, și-a exprimat nemulțumirea că nu poate promova deoarece
directorul de departament refuză scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar. Comisia

de Etică a chemat la audieri petentul, directorul de departament și a solicitat decanului facultății
exprimarea unui punct de vedere în scris vizavi de situația reclamată. În urma analizei tuturor
probelor depuse la dosar și a audierilor care au avut loc, Comisia de Etică nu a constatat
încălcarea niciunei norma de etică, acuzația neavând susținere.
II Diverse
1) Comisia de Etică a răspuns solicitării nr. 14609/30.08.2018, înaintată de Direcției
Comunicare și Relații Publice a UBB, referitoare la furnizarea unor informații publice.
2) Reprezentanții Comisei de Etică au răspuns solicitării Consiliului de Etică și Management
Universitar (CEMU) din cadrul Ministerul Educației Naționale, înregistrată cu nr.
17883/5.10.2018, prin participarea la ședința de auditare a Comisiei, care a avut loc la sediul
UEFISCDI din București, în data de 18.10.2018.
3) Comisia de Etică a răspuns adresei nr. 23552/17.12.2018, înaintată de către un cadru didactic
al UBB, referitoare la propunerea de modificare a documentelor ce reglementează
funcționarea Comisiei de Etică a UBB.
4) Desemnarea, de către Ministerul Educației Naționale, a președintelui Comisiei de Etică a
UBB ca reprezentant al Ministerului Educației Naționale (2018-2019) în cadrul Platformei
paneuropene privind etica, transparența și integritatea în educație/ETINED a Consiliului
Europei (ianuarie 2018).
5) Desemnarea, de către Ministerul Educației Naționale, a președintelui Comisiei de Etică a
UBB ca reprezentant al Ministerului Educației Naționale la simpozionul pe tema
Contracararea fraudei în educație, organizat în cadrul reuniunii plenare a Platformei
ETINED (octombrie 2018) și participarea la lucrările acesteia (Strasbourg, Consiliul Europei,
noiembrie 2018).
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