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RAPORT pe anul 2016
Comisia de Etică și Deontologie Profesională (CEDP) și-a desfășurat activitatea potrivit prevederilor Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Codului de etică și deontologie profesională universitară.
Activitatea CEDP ASE este coordonată de Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine – președinte, Conf. univ. dr. Raluca Ignat
– vicepreședinte, Conf. univ. dr. Dragoș Bâgu – secretar. Componența actualei comisii a fost aprobată prin
Hotărârea Senatului ASE nr. 71/24.04.2016 și modificată prin Hotărârea Senatului nr. 201/14.12.2016.
În perioada de referință au fost elaborate următoarele documente:
 Actualizarea Codului de etică și deontologie profesională (cap. XVI din Carta Academiei de Studii Economice
din București, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 60/30.03.2016),
 Adoptarea Regulamentului Comisiei de Etică și Deontologie Profesională (aprobat prin Hotărârea Senatului
nr. 208/14.12.2016) și cooptarea a 2 membri fără drept de vot: un reprezentant al Direcției Juridice și
Contencios Administrativ și un reprezentant al Direcției Resurse Umane.
În perioada de referință, au fost recepționate și analizate patru sesizări privind posibile abateri de la etica și
deontologia profesională:
 Două sesizări privind cazuri de comportament neetic și transmiterea de mesaje injurioase/ jignitoare: unul
dintre cazuri se află în continuare în curs de investigare, în celălalt caz a fost imposibilă determinarea sursei
mesajelor și identificarea autorului/autorilor și a fost transmis răspunsul petenților.
 Două sesizări privind posibile cazuri de plagiat: un caz privind o lucrare de doctorat (răspuns negativ în urma
verificării anti-plagiat) și un caz privind lucrări realizate în cadrul pregătirii psiho-pedagogice. În ultimul caz,
petentul nu a putut proba autenticitatea lucrărilor încriminate și modul de obținere a acestora. CEDP a făcut
recomandări Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind conținutul fișelor de disciplină
pentru probelor de finalizare a modulelor psiho-pedagogice și arhivării lucrărilor.
De asemenea CEDP, analizează eventuale incompatibilități survenite în urma validării mandatelor tuturor
membrilor structurilor de conducere și tuturor funcțiilor de conducere din cadrul instituției și va propune
mecanisme de control pentru monitorizarea acestor situații.
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