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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2017

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, avizată de către Senatul ASE București în
actuala componență în data de 14 Decembrie 2016, 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 perioada 1 Ianuarie – 30 Septembrie 2017:
1. A elaborat în cursul lunii Ianuarie 2017 și a transmis conducerii ASE Raportul de activitate
aferent anului 2016.
2. CEDP a furnizat la începutul lunii Aprilie 2017 conducerii ASE București un răspuns la
întrebările din Survey on RRI (Responsible Research and Innovation) for Higher Education
Institutions.
3. A răspuns cererii nr. 3777/25.04.2017 a publicației Timpolis privind informaţii despre cadrele
didactice ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care au girat lucrări ştiinţifice
scrise în mediul penitenciar. În acest scop, CEDP a ASE din Bucureşti a procedat la analiza
documentelor primite, a acțiunilor întreprinse și a recomandărilor formulate de către Comisia
de Etică a Academiei de Studii Economice aflată în exercițiul funcțiunii în perioada Ianuarie Februarie 2016, perioadă la care această solicitare a făcut referire.
4. CEDP a finalizat procedura și procesul de verificare a eventualelor incompatibilități survenite
în urma validării mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere și tuturor funcțiilor de
conducere din ASE..
5. CEDP a ASE din Bucureşti a finalizat analiza Petiției 12243 / 31.10.2016, petiție formulată de
către un grup de cadre didactice de la facultatea de Management și Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune, referitoare la o serie de mesaje electronice care se

presupune a fi fost trimise de către o doamnă profesor de la facultatea de Management, prin
care aceasta ar fi adus grave acuzații la adresa petenților. După multiple încercări de a
contacta prin diferite mijloace persoana acuzată, Comisia de Etica și

Deontologie

Profesională a reușit să obțină un răspuns de la aceasta și să soluționeze petiția în cauză,
transmițând petenților concluziile aferente.
6. CEDP a ASE din Bucureşti a procedat la analiza conţinutului Memoriului nr. 4391/16.05.2017
și a Reclamației nr. 4335/12.05.2017 (transmisă on-line) şi a anexelor la acestea, ambele
înregistrate la Comisia de Etică cu nr. CEDP 15/30,05,2017, petiții formulate de către un
student în anul 3 ID al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Petițiile se referă
la o posibilă îndrumare improprie în elaborarea lucrării de licență, la o acuzație de tentativă de
luare de mită prin ”expectativa nedeclarată a unor foloase necuvenite”, precum și la o posibilă
neîndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Acuzațiile au fost îndreptate împotriva a două cadre
didactice titulare la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, precum și împotriva
întregii comunități a Academiei de Studii Economice din București care a fost acuzată de
comportament și organizare bazate pe “pile, corupție, șpagă, cunoștințe și prietenii”, respectiv
”abuz de pozițiile academice deținute”. Analiza a fost finalizată atât prin elaborarea
răspunsului adresat petentului, cât și a unui set de Recomandări în baza rezultatului analizei
Petiției, transmise conducerii Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, conducerii
ASE București și persoanelor acuzate.
7. CEDP a primit în data de 26.07.2017 prin e-mail (cu revenire în 14.09.2017 prin Registratura
ASE) un memoriu din partea unei foste studente la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori, privind posibile încălcări ale deontologiei profesionale de către trei cadre
didactice care predau la această Facultate. Analiza acestei petiții a presupus audierea tuturor
persoanelor implicate, solicitarea de materiale suplimentare, precum și informații de la terțe
persoane din cadrul ASE. În baza tuturor acestor elemente, CEDP a constatat că petiția este
neîntemeiată și a transmis rezultatul analizei tuturor părților implicate, precum și o serie de
recomandări conducerii facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
8. De asemenea, CEDP a actualizat site-ul www.etica.ase.ro, aducând la zi informațiile privind
componența și activitatea comisiei din perioada 2016-2017.
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