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USAMV Iaşi            
 Comisia de etică şi deontologie universitara  

      
  

RAPORTUL 
COMISIEI DE ETICA SI DEONTOLOGIE UNIVERSITARA  PE 

ANUL 2014. 
 

 
 Comisia de etică  şi deontologie universitară a urmărit în anul 2014, în continuare, 

îndeplinirea prevederilor înscrise în Codul de etică şi deontologie universitară, precum şi 

în Regulamentul Comisiei, destinate reglementării relaţiilor dintre membrii comunităţii 

academice, cadre didactice, studenţi, personal didactic ajutător, personal administrativ, 

conducătorii universităţii şi facultăţilor. S-a urmărit ca bunăvoinţa şi grija faţă de oricare 

persoană să nu submineze imparţialitatea în evaluare, să nu fie pretext pentru acte de 

inechitate. 

    Principalele obiective urmărite în anul 2014 au fost: 

 - Respectarea Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, 

celorlalte legi, Statutului cadrelor didactice şi Cartei universitare a USAMV Iaşi. 

 - S-a urmărit şi s-a constatat că întocmirea Statelor de funcţii, acordarea gradaţiilor 

anuale şi scoaterea la concurs a posturilor didactice s-a făcut fără părtinire, corect şi în 

spiritul legislaţiei actuale, nefiind contestaţii din acest punct de vedere. 

 - Hotărârile luate de conducerea universităţii, facultăţilor şi departamentelor s-au 

bucurat de transparenţă, ca şi evaluarea activităţii studenţilor şi cadrelor didactice. 

 - Nu s-au  înregistrat favoritisme, conflicte de interese sau contradicţii între 

hotărâri, datorită modului transparent în care s-a lucrat. 

 - In pregătirea doctoranzilor s-a manifestat interes atât pentru asigurarea pregătirii 

profesionale cât şi asigurarea bazei materiale necesare cercetărilor. 

 - S-a asigurat transparenţă şi obiectivitate în discuţiile la nivel de departament, 

consiliu profesoral şi senat, asigurându-se informarea personalului didactic, celui ajutător 

şi studenţilior cu toate problemele. 
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 - S-au respectat principiile de conduită promovate în cadrul USAMV Iaşi : 

libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, onestitatea şi 

corectitudinea profesională, transparenţa, respectul, responsabilitatea, bunăvoinţa etc. 

 - Au fost urmărite mai multe obiective cu privire la activitatea de predare, învăţare 

şi evaluare, calitatea şi deontologia cercetării ştiinţifice şi de conducere la toate nivelurile. 

 - S-a realizat un echilibru corespunzător între deciziile conducerilor şi comunitatea 

academică, asigurându-se transparenţa necesară atât în cea ce priveşte admiterea, 

evaluarea, angajarea şi promovarea în cadrul universităţii. 

 - Comisia apreciază iniţiativa Conducerii universităţii şi facultăţilor cu privire la 

standardele de performanţă, stimularea responsabilităţii şi iniţiativei în îndeplinirea 

sarcinilor. 

 În anul 2014 Comisia de etică a analizat şi rezolvat unele sesizări cu privire la 

abaterea de la etica universitară, sau, Comisia s-a autosesizat în anumite situaţii, s-au 

făcut cercetări şi s-au propus măsurile care se impuneau, informându-se Conducerea 

USAMV Iaşi  şi persoanele implicate. 

 Prezentăm acţiunile întreprinse de Comisia de etică şi deontologie universitară, cu 

privire la rezolvarea sesizărilor şi autosesizărilor din anul 2014. 

1.Cu privire la sesizarea domnului prof. Dan PRECUPEANU, din Iaşi, str. 

Văscăuţeanu nr.12, bl. C-1, ap.12, adresată domnului Rector al USAMV Iaşi, în care era 

reclamat domnul şef de lucrări dr. Liviu BURTAN de la Facultatea de Medicină 

Veterinară, colocatar al profesorului, Comisia de etică a analizat cazul şi a recomandat 

domnului şef de lucrări să aibă aceiaşi comportare bună în mediul social unde locuieşte 

ca şi în cadrul facultăţii, unde nu i se poate reproşa nimic. 

Nemaifiind alte reclamaţii considerăm încheiat diferendul dintre cele două familii. 

2. La sesizarea doamnei BOICU Elena din Iaşi, str. Dealul Zorilor nr.16 A, cu 

privire la comportarea neadecvată a salariatului din USAMV Iaşi, BEJAN Neculai, 

Comisia de etică a ajuns la concluzia că domnul BEJAN Neculai trebuie monitorizat la 

locul de muncă şi i s-a atras  totodată atenţia să-şi schimbe modul de comportare socială 

cu vecinii de cartier. 
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3. La sesizarea domnului Laurenţiu Toader din Iaşi str. Dreptăţii nr.16 cu privire la 

incompatibilitatea candidaturii domnului şef de lucrări dr. Florişteanu Cezar Viorel la 

concursul pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar poziţia X/7 din Statul de funcţiuni al 

Facultăţii de Medicină Veterinară, după analizarea cazului, Comisia de etică consideră 

complet nefondată sesizarea reclamantului, eliberând dosarul de concurs de orice 

suspiciune. 

Comisia de etică şi deontologie universitară consideră că în anul 2014 s-au 

înregistrat mai puţine sesizări faţă de anii anteriori, iar acestea, în majoritatea cazurilor, 

erau de competenţa organelor statului. Aceasta demonstrează că activitatea desfăşurată în 

universitate beneficiază de transparenţă şi de corectitudine. 

Comisia de etică şi deontologie universitară, în temeiul atribuţiilor ei, va căuta în 

continuare să fie un sprijin pentru comunitatea academică din USAMV Iaşi. 

 

                                         Comisia de etică şi deontologie: 

Prof. univ. dr. Mihail Axinte 

Prof. univ. dr. Ioan Văcaru -Opriş 

Prof. univ. dr. Liviu Runceanu 

Conf. univ. dr. Mihai Mustea 

Conf. univ. dr. Olimpia Iacob 

Matem. Veronica Apetrei 

                          Studenta Ioana – Roxana Baciu 

 

 

 

 

 

 

 


