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

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul universitar 2013-2014

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 2013-2014 :
1. 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. În soluționarea acestei sesizări CEDP a desfășurat următoarele
activități:
i.

CEDP s-a întrunit în ședință în data de 17.10.2013 pentru soluţionarea
sesizării primite. CEDP a discutat și a adoptat răspunsul CEDP cu privire la
sesizarea înaintată de dna lector univ.dr. Lavinia Țoțan.

ii.

CEDP a formulat o serie de recomandări către dl prof.univ.dr. Liviu Begu,
după cum urmează:
(1) Manifestarea unei atenții sporite în comunicarea cu membrii
departamentului.
(2) 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.
(3) Păstrarea unui echilibru în privința alocării orelor pe categorii de
personal didactic, păstrând prioritatea alocării orelor la plata cu ora
pentru membrii Departamentului de Statistică și Econometrie, conform
Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului

iii.

didactic din Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru anul
universitar 2013-2014, art. 19, alin.1.
CEDP a informat-o pe dna lector univ.dr. Lavinia Țoțan 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 drept cauză a anumitor relații tensionate între unii
membri ai departamentului deficiența sistemelor de comunicare de la
nivelul Departamentului de Statistică şi Econometrie din ASE
Bucureşti.



Conform Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale
personalului didactic din ASE Bucuresti pentru anul universitar 20132014, art. 2 alin. (1) și (2), statele de funcții se întocmesc anual cu cel
puțin 15 zile înainte de începerea anului universitar, prin consultarea
membrilor departamentului. Astfel, nu există obligativitatea
comunicării cu 15 zile inainte de începerea anului universitar a
structurii posturilor didactice către membrii departamentului, în forma
lor definitivă, aşa cum solicită dna lector dr. Lavinia Ștefania Țoțan



Conform Situației posturilor didactice vacante suplinite prin plata cu
ora a Departamentului de Statistică și Econometrie, dnei lector dr.
Lavinia Ștefania Țoțan i-a fost atribuită o grup de seminar la disciplina
Statistică, Facultatea Management din ASE București. Restul orelor în
regim de plata cu ora prevazute în Situația posturilor didactice vacante
suplinite prin plata cu ora a Departamentului de Statistică și
Econometrie au fost atribuite atât membrilor Departamentului de
Statistică și Econometrie, doctoranzilor, cât și unor cadre didactice
asociate. CEDP nu are competența de a impune reguli de atribuire a
activităților în regim de plata cu ora, suplimentare prevederilor legale.



CEDP constată lipsa de interes juridic (actual) în depunerea sesizării
privind manifestările de discriminare și hărțuire cu ocazia susținerii
tezei sale de doctorat și, respectiv, a concursului de lector universitar,
având în vedere că petenta a obținut titlul științific de doctor în anul
2011 și titlul didactic de lector universitar în anul 2013.



Conform art. 54 din Regulamentul privind activitatea didactică privind
studiile universitare de licență din ASE București, "nota obținută la
contestație rămâne definitivă", iar "componența comisiei de contestație
nu poate fi identică cu cea a comisiei care a făcut evaluarea inițială". În
aceste condiții, CEDP constată că nu există obligativitatea ca dna
lector dr. Lavinia Ștefania Țoțan să fi făcut parte din comisia de
contestație sau să fi fost consultată cu privire la nota atribuită

studentului Grigoraș Vasile-Floris în urma contestației formulate de
acesta.
iv.

Atât recomandările făcute dlui prof.univ.dr. Liviu Begu, ca și informarea
adresată dnei lector univ.dr. Lavinia Țoțan au fost aduse la cunoștința acestora,
sesizarea fiind astfel soluționată.

2. CEDP a primit în data de 18.07.2014 o Notă informativă din partea dnei lector
univ.dr. Lavinia Țoțan de la Departamentul de Statistică și Econometrie referitoare la
o serie de fapte, comportamente și atitudini în cadrul Departamentului de Statistică și
Econometrie. Sesizarea se află în soluționare.
3. CEDP a primit în data de 18.07.2014 o Notă informativă din partea dnei prof.univ.dr.
Silvia Cristache de la Departamentul de Statistică și Econometrie referitoare
modalitatea de atribuire a cursurilor şi la practicile discriminatorii prin care se
repartizează norma didactică de bază şi plata cu ora în cadrul Departamentului de
Statistică și Econometrie. Sesizarea se află în soluționare.

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

