ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul universitar 2012-2013

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.
Comisia de etică și deontologie profesională (CEDP) a Academiei de Studii
Economice din București a derulat următoarele activități în anul universitar 2012-2013 :
1. CEDP s-a întrunit în ședință în data de 18.10.2012, ca urmare a demisiei dnei
prof.univ.dr. Raluca Dimitriu din funcția de președinte a comisiei. Cu unanimitate de
voturi CEDP a ales în funcția de președinte pe dna prof.univ.dr. Alexandra Lavinia
Horobeț și în funcția de vicepreședinte pe dna prof.univ.dr. Mihaela Ingrid Dragotă.
2. CEDP a primit în data de 2.11.2012 o sesizare din partea dnei prof.univ.dr. Silvia
Cristache referitoare la o serie de fapte, comportamente și atitudini considerate
discriminatorii de domnia sa din partea dlui prof.univ.dr. Liviu Begu, directorul
Departamentului de Statistică și Econometrie din ASE București. În soluționarea
acestei sesizări CEDP a desfășurat următoarele activități:
i.

CEDP s-a întrunit în ședință în data de 12.12.2012 pentru derularea de audieri
în scopul soluționării sesizării primite. Au fost audiați dna prof.univ.dr. Silvia
Cristache și dl prof.univ.dr. Liviu Begu

ii.

CEDP s-a întrunit în ședință în data de 9.01.2013 pentru a discuta și adopta
răspunsul CEDP cu privire la sesizarea înaintată de dna prof.univ.dr. Silvia
Cristache.

iii.

CEDP a formulat o serie de recomandări către dl prof.univ.dr. Liviu Begu,
după cum urmează:

 Manifestarea unei atenții sporite în comunicarea cu membrii
departamentului. Astfel, CEDP apreciază că răspunsul formulat de
dl.prof.dr. Liviu Begu cu nr. 7986/17.10.2012 și adresat dnei prof.dr.
Silvia Cristache ar fi putut fi elaborat prin luarea în considerare a
tuturor aspectelor sesizate de dna prof.dr. Silvia Cristache în Memoriul
de contestație nr. 7281/28.09.2012. De asemenea, referirea la
memoriile precedente înaintate de dna prof.dr. Silvia Cristache ar fi
trebuit însoțită de dovezi lămuritoare.
 Comunicarea în scris, individuală, a structurii normelor didactice și a
activităților desfășurate în regim de plata cu ora, către toți membrii
departamentului, cu respectarea prevederilor legale.
iv.

CEDP a informat-o pe dna prof.univ.dr. Silvia Cristache cu privire la
recomandările făcute dlui prof.univ.dr Liviu Begu și i-a transmis, de
asemenea, următoarele puncte de vedere în soluțonarea sesizării domniei sale:


CEDP

identifică

în

sistemele

de

comunicare

la

nivelul

Departamentului de Statistică și Econometrie din ASE București
principala cauză a unor relații tensionate între anumiți membrii ai
departamentului


CEDP constată că nu are competența de a impune reguli de atribuire a
ativităților în regim de plata cu ora, suplimentare prevederilor legale.

Atât recomandările făcute dlui prof.univ.dr. Liviu Begu, ca și informarea

v.

adresată dnei prof.univ.dr. Silvia Cristache au fost aduse la cunoștința
acestora, sesizarea fiind astfel soluționată.
3. CEDP a primit în data de 26.09.2013 o sesizare din partea dnei lector univ.dr. Lavinia
Țoțan de la Departamentul de Statistică și Econometrie referitoare la o serie de fapte,
comportamente și atitudini considerate discriminatorii din partea mai multor membrii
ai departamentului. Sesizarea se află în soluționare.

Președinte CEDP,
Prof.univ.dr. Alexandra Lavinia Horobeț

