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 În anul 2013, Comisia de etică  și deontologie universitară a urmărit în continuare ca 

activitățile desfășurate în USAMV Iași să se încadreze în limitele prevăzute de principiile morale 

înscrise în Codul de etică și deontologie universitară, destinate reglementării relațiilor dintre 

membrii comunității academice, cadre didactice, studenți, conducătorii universității, facultăților, 

cercetătorilor, personalul didactic ajutător și personalului administrativ. 

 Principalele obiective urmărite de Comisia de etică în anul 2013 au fost; 

 -Respectarea Legii educației și celorlalte legi, Statutului cadrelor didactice și Cartei 

universitare a USAMV Iași. 

 -S-a urmărit și s-a constatat că întocmirea Statelor de funcții, acordarea gradațiilor anuale 

și scoaterea la concurs a posturi.lor didactice s-a făcut fără părtinire, corect și în spiritul 

legislației actuale, nefiind contestații din acest punct de vedere. 

 -Hotărârile luate de conducerea universității, facultăților și departamentelor s-au bucurat 

de transparență, ca și evaluarea activității studenților și cadrelor didactice. 

 -Nu s-au  înregistrat favoritisme, conflicte de interese s-au contradicții între hotărâri. 

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

profesionale cât și asigurarea bazei materiale. 

 -S-a asigurat transparență și obiectivitate în discuțiile la nivel de departament, consiliu 

profesoral și senat, asigurându-se informarea personalului didactic, celui ajutător și studențilior. 

 -S-au respectat principiile de conduită promovate în cadrul USAMV Iași; libertatea 

academică, autonomia personală, dreptatea și echitatea, meritul, onestitatea și corectitudinea 

profesională, transparența, respectul, responsabilitatea, bunăvoința etc. 



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

evaluare, calitatea și deontologia cercetării științifice și de conducere la toate nivelurile. 

 -S-a realizat un echilibru corespunzător între deciziile conducerilor și cumunitatea 

academică, asigurându-se transparența necesară atât în cea ce privește admiterea, evaluarea, 

angajarea și promovarea în cadrul universității. 

 -Comisia apreciază inițiativa Conducerii universității și facultăților cu privire la 

standardele de performanță, stimularea responsabilității și inițiativei în îndeplinirea sarcinilor. 

 În anul 2013 Comisia a analizat și rezolvat unele sesizări cu privire la abaterea de la etica 

universitară, sau, Comisia s-a autosesizat în anumite situații, s-au făcut cercetări și s-au propus 

măsurile care se impuneau, informându-se Conducerea USAMV Iași  și persoanele implicate. 

 Prezentăm acțiunile întreprinse de Comisia de etică și deontologie universitară, cu privire 

la rezolvarea sesizărilor și autosesizărilor din anul 2013. 

 

1. Comisia de etică şi deontologie universitară a USAMV Iaşi a analizat sesizarea doamnei 

Rusu Antoanela înregistrată la nr. 603 din 24. I. 2013, cu privire la acordarea salariului 

corespunzător încadrării la categoria personal auxiliar didactic conform Legii 284/2011. 

Comisia de etică şi deontologie universitară, în urma analizei efectuate a ajuns la 

concluzia că absolvenţii de colegiu universitar au fost omişi din Legea 128/1997, ca fiind 

o categorie socio-profesională distinctă, cu studii de scurtă durată, iar prin Legea 

284/2011 au fost integraţi, în anul 2012, în categoria de personal auxiliar didactic, ceea ce 

justifică solicitarea privind salarizarea conform legislaţiei în vigoare. 

2. Conform art. 14 alin. 3 din Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie universitară a 

USAMV Iaşi am analizat cererile doamnei şef de lucr. dr. Steluţa Radu, care, prin două 

sesizări adresate domnului Rector al USAMV Iaşi, consideră că este discriminată faţă de 

colegii domniei sale în ceea ce priveşte activitatea profesională şi de cercetare ştiinţifică, 

acuzând în acest sens conducerile universităţii şi facultăţii de Agricultură. 

Comisia de etică analizând comparativ Fişele de autoevaluare, evaluarea colegială şi 

Programele de activităţi ale cadrelor didactice n-a sesizat că doamna Steluţa Radu ar fi 

discriminată, acuzaţiile n-au o bază reală, iar conducerile universităţii şi facultăţii permit 

doamnei Radu Steluţa să presteze activităţi didactice şi în învăţământul preuniversitar, a 

fost promovată prin concurs la postul de şef de lucrări, conform pregatirii sale. 



În sesizarea doamnei Steluţa Radu ca disciplina pe care o predă n-a primit dotarea 

corespunzătoare pentru cercetarea ştiinţifică, pentru a realiza lucrări ştiinţifice ISI, 

Comisia consideră că în acest caz nu este o discriminare, dotările fiind făcute din resurse 

financiare câştigate prin proiecte de cercetare ştiinţifică. Universitatea a dirijat fondurile 

primite de la buget spre construcţia sediului specializării TPPA din carea face parte şi 

doamna Radu Steluţa. 

3. Comisia de analiză a dosarelor de concurs pentru acordarea gradaţiei de merit a sesizat că 

doamna şef de lucrări dr. Steluţa Radu a prezentat un dosar cu mai multe inadvertenţe. 

Din analiza datelor prezentate, Comisia de etică şi deontologie a ajuns la conclizia că 

doamna Radu Steluţa n-a avut intenţia de a induce în eroare Comisia de analiză, şi-a 

însuşit observaţiile, a refăcut dosarul şi a câştigat gradaţia de merit. 

Această informare s-a făcut pe baza proceselor verbale încheiate la şedinţele Comisiei de 

etică şi deontologie universitară şi a rapoartelor întocmite şi prezentate la conducerea USAMV 

Iaşi. 

4. Comisia de etică şi deontologie universitară a USAMV Iaşi a luat act de sesizarea 

doamnei prof. univ. dr. AVARVAREI Teona şi a Biroului Consiliului Facultăţii de 

Medicină Veterinară cu privire la încercarea de fraudare a examenului de Agronomie de 

către studenta VELISAR Monica prin procedeul handsfree. 

Având în vedere dovezile de fraudare prezentate de asist. dr. ŢOPA Denis şi ing. 

ACOSTĂCHIOAIE  Florentina, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1, art. 319, 

privind sancţiunile ce se aplică studenţilor, a art. 50.c. din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din USAMV Iaşi, art. 28, 1.c din Regulamentul Comisiei de etică şi 

deontologie universitară şi art. 21 din Codul de etică  şi deontologie universitară, în care se 

specifică că „Integritatea academică a studenţilor presupune evitarea oricăror fapte sau acţiuni 

care ar prejudicia evaluarea corectă şi riguroasă a cunoştinţelor (fraudare sau încercare de 

fraudare de orice tip a examenelor).... Comisia de etică consideră că exmatricularea studentei 

VELISAR Monica este o acţiune corectă, care va constitui un exemplu şi pentru alţi studenţi 

doritori să fraudeze examenele. 

5. Comisia de etică şi deontologie universitară a USAMV Iaşi a luat act de sesizarea 

doamnei prof. univ. dr. JITĂREANU Doina şi a Biroului Consiliului Facultăţii de 

Agricultură cu privire la încercarea de fraudare a examenului de Fiziologia plantelor de 



către studenţii PETRUŞANU Alexandru şi PAVĂL  Cătălin Sergiu din anul II 

Agricultură. 

Având în vedere dovezile de fraudare (fiţuici) ataşate la testele de examinare, în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1, art. 319, privind sancţiunile ce se aplică 

studenţilor, art. 28, 1.c din Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie universitară şi art. 21 

din Codul de etică  şi deontologie universitară, în care se specifică că „Integritatea academică a 

studenţilor presupune evitarea oricăror fapte sau acţiuni care ar prejudicia evaluarea corectă şi 

riguroasă a cunoştinţelor (fraudare sau încercare de fraudare de orice tip a examenelor).... 

Comisia de etică consideră că exmatricularea studenţilor în cauză este o acţiune normală, care va 

constitui un exemplu şi pentru alţi studenţi doritori să fraudeze examenele. 

6. Comisia de etică a luat act de sesizarea doamnei Ungureanu Gabriela din localitatea 

Scheia, județul Suceava. 

În sesizarea doamnei Ungureanu Gabriela, domiciliată in localitatea Șcheia, str. Centurii 

nr. 39 din jud. Suceava, înregistrată cu nr.3066 din 13 iulie 2013, se solicită măsuri împotriva 

domnișoarei șef de lucrări dr. Huțanu Mariana, care n-a acordat notă de trecere fiului ei, 

Ungureanu Vlăduț Gabriel din anul II Biologie la disciplina Sistematica criptogamelor și 

Sistematica fanerogamelor. 

Având în vedere cele relatate, Comisia de etică a investigat cazul, solicitând puncte de 

vedere reclamatei, doamnei șef de lucrări dr. Slabu Cristina, care a asistat-o la examen pe 

reclamată, domnului conf. dr. Sârbu Culiță și doamnei tehnician Ciobănică Cecilia, ajungându-se 

la următoarele concluzii : 

- s-a constat că studentul Ungureanu Gabriel a lipsit foarte mult de la ore, examenele 

au fost promovate în cea mai mare parte cu note de 5, la a doua sau a treia prezentare, 

situație în care s-a aflat și la disciplinele sus menționate ; 

- în sesizarea doamnei Ungureanu Gabriela se menționează că fiul ei este bolnav de 

epilepsie de la vârsta de 4 ani, dar acest lucru nu se confirmă în adeverința medicală 

prezentată la concursul de admitere la facultate, în care se specifică că este sănătos 

clinic și nu este în evidență cu boli cronice. 

Având în vedere cele analizate și prezentate, Comisia de etică și deontologie universitară 

a ajuns la concluzia că domnișoara șef de lucrări dr. Huțanu Mariana nu se face vinovată de cele 

încriminate în sesizare. 



Comsia de etică și deontologie universitară, în temeiul atribuțiilor ei, va căuta în 

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