Raport de activitate

Cu prilejul Şedinţei extraordinare a Senatului universitar din 25.04.2012 a fost
aleasă noua componenţă a Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a
Academiei de Studii Economice:
Nr.
crt.

Facultatea

Persoana desemnata pentru a face
parte din Comisia de Etica

1

Administratie si Management Public

Lector univ. dr. Sabie Oana Matilda

2

Administrarea Afacerilor (cu predare
în limbi straine)

Lector univ. dr. Bogdan Anca

3

Cibernetica, Statistica si Informatica
Economica

Prof. univ. dr. Lungu Ion

4

Contabilitate si Informatica de
Gestiune

Prof. univ. dr. Dimitriu Raluca

5

Comert

Lector univ. dr. Tala Madalina

6

Economie

Lector. univ.dr. Marinas Marius

7

Economie Agroalimentara si a
Mediului

Lector. univ.dr. Ion Raluca Andreea

8

Finante, Asigurari, Banci si Burse de
valori

Prof. univ. dr. Dragota Mihaela Ingrid

9

Management

Conf. univ. dr. Ciocoiu Nadia

10

Marketing

Lector univ. dr. Cruceru Anca

11

Relatii Economice Internationale

Prof. univ. dr. Horobet Alexandra

12.

Drd. Radu Petrariu

13.

Stud. Cristina Partenie

În iunie 2012, Comisia de Etică s-a întrunit în noua sa componenţă, alegând ca
preşedintă pe doamna prof. Raluca Dimitriu, care a exercitat această funcţie
până în octombrie 2012. În şedinţa din 18 octombrie 2012, ca urmare a
intervenirii unei stări de incompatibilitate a acesteia cu funcţia de preşedintă a

1

comisiei, preşedinţia comisiei a fost preluată în baza a votului exprimat de către
membrii comisiei de către d-na prof. Alexandra Horobeţ.
În intervalul iunie - octombrie 2012, Comisia de Etică s-a reunit în şedinţe
desfăşurate în următoarele date: 4 iulie 2012, 11 iulie 2012, 26 iulie 2012, 13
septembrie 2012, 18 octombrie 2012.
Comisia de Etică şi Deontologie Profesională şi-a desfăşurat activitatea potrivit
prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Codului de etică şi deontologie profesională universitară. În
vederea atingerii obiectivelor sale, constând în aplicarea şi respectarea de către
întreaga comunitate academică a normelor eticii profesionale, Comisia de Etică
şi Deontologie Profesională a desfăşurat o activitate susţinută, materializată între
altele în:
1. Elaborarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare a acesteia,

care a fost aprobat în Şedinţa Senatului Academiei de Studii Economice
din 06 august 2012,
2. Furnizarea de răspunsuri urgente Societăţii Academice Române, privind

activitatea actuală şi anterioară a comisiei, la întrebări formulate în baza
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
3. Analiza şi soluţionarea unui număr de 5 sesizări adresate comisiei:

-

sesizarea depusă de dl. prof. Bogdan Onete referitoare la o serie de fapte,

comportamente şi atitudini ale d-nei prof. Nela Popescu. Întrunită în şedinţă
extraordinară, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a discutat problema
propriei competenţe sancţionatorii, astfel cum decurge aceasta din art. 320 din
Legea educaţiei naţionale, constatând că faptul că legea limitează textual
competenţa Comisiei, neincluzând în aceasta şi abaterile de natură disciplinară.
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Faptul că abaterile disciplinare şi abaterile de la etica universitară nu se
confundă, ci sunt sancţionate distinct, potrivit unor proceduri distincte, decurge şi
din faptul că Legea educaţiei naţională consacră două secţiuni separate celor
două categorii de încălcări, respectiv Secţiunea 7: „Sancţiuni disciplinare” şi
Secţiunea 8: „Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare si a bunei
conduite in cercetare”.
Comisia de Etică a formulat şi trimis răspuns scris autorului sesizării,
recomandând urmarea procedurii descrise la art. 313 alin. (1) şi (3), în sensul
depunerii sesizării de către şeful de departament Consiliului Facultăţii de Comerţ,
în vederea luării măsurilor ce se impun.
-

adresa din partea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică –

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării, cu privire la o acuzaţie de plagiat adusă d-lui prof. Dinu Marin, d-lui conf.
Cristian Socol, d-lui lect. Marius Marinas şi d-nei dr. Aura Gabriela Socol, pentru
lucrarea „Pro-Cyclical Fiscal Policies – Asymmetric Transmission Channel in
Eurozone. The Romanian Case”.
Comisia de Etică a primit, de asemenea, un răspuns scris din partea autorilor,
prin care aceştia arată faptul că sesizarea, depusă în iunie 2012, viza o formă
preliminară a lucrării, înlocuită în mai 2012 pe site-ul revistei Journal of Economic
Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. Autorii au
formulat un răspuns detaliat, prin care au demonstrat că sesizarea primită nu are
obiect. Analizând răspunsul autorilor, Comisia de Etică a decis că este întemeiat.
În plus, s-a observat că şi această sesizare a fost depusă anonim, ceea ce o
invalidează ca element declanşator al cercetării.
-

Notificarea primită din partea Autprităţii Naţionale pentru Cercetare

Ştiinţifică, privind acuzaţia de plagiat privind lucrarea „A model for assessing
Romanian’s real convergence based on distances and clusters methods”,
publicată în Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and
Research vol. I., 2009, avându-i ca autori pe dl. prof. univ. dr. Dumitru Miron, d-
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na conf. univ. dr. Alina Mihaela Dima şi dl. conf. univ. dr. Cristian Păun. Potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologce şi Inovării, sesizarea la adresa dl.
prof. Dumitru Miron se soluţionează de către CNECSDI, iar cea privindu-i pe dna conf. Alin Mihaela Dima şi dl. conf. Cristian Păun se soluţionează de către
Comisia de Etică şi Deontologie profesională a Academiei de Studii Economice.
În vederea analizei originalităţii lucrării citate, Comisia de Etică a decis
desemnarea unei Comisii de analiză, constituită din 3 membri, specialişti
marcanţi ai domeniului de cercetare vizat. Comisia de Analiză a fost constituită
cu sprijinul d-lui prof. Andrei Tudorel, preşedintele Consiliului pentru Studii
Universitare de Doctorat al Academiei de Studii Economicve, ea incluzând:
Prof.dr. Marcel Duhaneanu, Rector ASEBUSS, Prof. Dr. Petre Prisecaru,
Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Prof.dr. Gheorghe Oprescu,
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,
S-a decis de asemenea elaborarea unui Raport de caz, în baza documentaţiei
puse la dispoziţie de către Comisia de analiză, cu privire la natura şi veridicitatea
acuzaţiilor aduse în spaţiul public autoarei sesizării;
-

sesizarea depusă de d-na lect. univ. dr. Andreea Maria Paul privind

propria teză de doctorat, „Analiza practicilor anticoncurenţiale şi derogatorii în
noul context al economiei globale”, ca reacţie faţă de acuzaţiile formulate în
presă. Comisia a constat că sesizarea nu cuprinde o acuzaţie privind săvârşirea
unei abateri. A hotărât totuşi supunerea lucrării analizei Comisiei constituite în
domeniul de mai sus, incluzându-i pe: Prof.dr. Marcel Duhaneanu, Prof. dr. Petre
Prisecaru, Prof.dr. Gheorghe Oprescu.
-

Sesizarea semnată de dl. Cristian Socol prin care sunt aduse acuzaţii de

plagiat d-nei Andreea Maria Paul, pentru lucrarea „Analiza practicilor
anticoncurenţiale şi derogatorii în noul context al economiei globale”. Analizând
sesizarea, Comisia a constatat că în realitate, dl. lect. univ. dr. Cristian Socol nu
a depus o astfel de sesizare, acesta având o altă adresă, o altă semnătură şi un
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alt CNP decât cele care figurau în sesizare. S-a propus verificarea acestor
informaţii la Serviciul de Resurse Umane. Comisia a avut în vedere faptul că,
potrivit Regulamentului acesteia, sesizările anonime nu sunt luate în consideraţie.

Preşedinte,
Prof. univ. Raluca Dimitriu
Octombrie 2012
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