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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2018

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, avizată de către Senatul ASE București în
actuala componență în data de 26 Septembrie 2018, 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 – 31 Decembrie 2018:
1. A elaborat în cursul lunii Ianuarie 2018 și a transmis conducerii ASE Raportul de activitate
aferent anului 2017.
2. CEDP a furnizat în luna Februarie 2018 conducerii ASE București un răspuns la solicitările de
informații nr. 672/30 din 23.01.2018 formulate de către dna jurnalist Emilia Sercan, solicitări
ce au vizat componența Comisiei de Etică, Rapoartele anuale, precum și toate Rapoartele de
caz din perioada 2007-2017.
3. CEDP a ASE din Bucureşti a procedat la analiza petiției cu numărul ASE 773/29.01.2018.
Petiția se referă la o plângere pentru semnalarea neregularităților, făcută de către o studentă
la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului, anul al doilea de studiu, și înaintată Rectorului ASE. Plângerea face referire la un
“comportament neadecvat” al profesorului de Educație fizică și sport care a coordonat meciul
de baschet la ora de sport desfășurată pe 09 noiembrie 2017, și al studentei care ar fi agresat
fizic pe petentă la ora de sport. Analiza a fost finalizată prin elaborarea răspunsului adresat
petentei. Dată fiind seriozitatea urmărilor medicale ale incidentului semnalat de către petentă,
CEDP a elaborat un set de Recomandări în baza rezultatului analizei Petiției, recomandări
transmise atât conducerii Academiei de Studii Economice, cât și conducerii Departamentului
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de Educație Fizică și Sport în vederea reglementării mai stricte a acestei activități cu potențial
de risc asupra stării de sănătate a studenților ASE București.
4. Cu ocazia evaluării instituționale periodice a Academiei de Studii Economice din București, în
luna Februarie 2018 CEDP a elaborat și transmis Departamentului de Managementul Calității
și Control Intern Fișa suplimentară a fișei vizitei ARACIS. De asemenea, în legătură cu
această activitate, conducerea Comisiei de Etică a participat în luna Martie 2018 la o întâlnire
cu membrii Comisiei de evaluare instituțională a ARACIS în cadrul căreia au fost analizate
aspectele privind relația dintre CEDP și structurile de conducere ale ASE, precum și natura
cazurilor sesizate de către petenți în perioada 2013-2018.
5. CEDP a procedat la analiza conţinutului contestațiilor înregistrate la ASE cu nr. 1051/
07.02.2018 și, respectiv, cu nr. 1433/ 19.02.2018, precum și al memoriului înregistrat la CEDP
cu nr. 27/ 6.03.2018, petiții depuse sub semnătura unui student în anul întâi la specializarea
Informatică Economică (în Engleză), Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică. Petițiile se referă la o posibilă nedreptățire și discriminare a petentului în legătură
cu nota acordată la disciplina Basis of Operational Research în sesiunea din ianuariefebruarie 2018. Acuzația este îndreptată împotriva unui cadru didactic al Departamentului de
Informatică și Cibernetică Economică. Analiza a fost finalizată atât prin elaborarea răspunsului
adresat petentului, în care sesizarea a fost considerată neîntemeiată, cât și a unui set de
Recomandări în baza rezultatului analizei Petiției, transmise conducerii ASE București și
Senatului universității, recomandări ce vizează prevederile Regulamentului privind activitatea
didactică pentru cursurile universitare de licență și masterat și ale Fișelor de disciplină, în ce
privește terminologia utilizată în procesul de evaluare a cunoștințelor la diferite discipline din
planul de învățământ.
6. În luna Mai 2018, conducerea CEDP a participat la un proces de auditare din partea
Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU) din cadrul Ministerului Educației
Naționale. În cadrul acesteia, CEDP a ASE a primit recomandarea de a evidenția articolele
din Codul de etică referitoare la conduita comunității universitare, precum și pe aceea de a
face mult mai vizibilă pagina web a Comisiei de Etică din site-ul www.ase.ro. Această ultimă
recomandare a fost deja pusă în practică. La recomandarea CEMU, elaborarea de către ASE
a unui capitol distinct privind conduita sau al unui Cod de conduită în sine va fi făcută după ce
CEMU va transmite tuturor Comisiilor de Etică din Universitățile din România direcțiile
generale care urmează să stea la baza elaborării acestor coduri.
7. CEDP a primit din partea Consiliului de Administrație al ASE o sesizare privind modalitatea în
care un cadru didactic de la Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor a
coordonat derularea unui proiect de cercetare în parteneriat, proiect nefinalizat în conformitate
cu prevederile contractului de finanțare încheiat cu UEFISCDI. Analiza în acest caz a fost în
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cea mai mare parte finalizată și, întrucât sesizarea s-a dovedit întemeiată, CEDP a mai
solicitat într-o ultimă etapă puncte de vedere de la două persoane implicate în realizarea
proiectului de cercetare, urmând ca rezultatul final al analizei să fie stabilit și comunicat
părților după primirea răspunsurilor solicitate
8. La finalul anului universitar 2017-2018, CEDP a primit mai multe sesizări privind conduita și
calitatea actului didactic ale unui cadru didactic de la Facultatea de Administrarea Afacerilor.
Petițiile au fost înaintate de către studenţi din anul al II-lea la programul de Masterat
Administrarea Afacerilor cu Predare în Limba Engleză, din cadrul Facultăţii de Administrarea
Afacerilor cu Predare în Limbi Străine, anul universitar 2017-2018. Analiza acestor petiții a
presupus solicitarea de materiale și informații suplimentare, audierea persoanelor implicate
precum și a altor persoane cu legătură în derularea activităților semnalate prin sesizări. În
baza tuturor acestor elemente, CEDP a constatat că petițiile sunt parțial întemeiate și a
propus sancționarea cadrului didactic cu „avertisment scris”, conform art. 94 lit a. din Codul de
Etică şi Deontologie Profesională al ASE. Rezultatul analizei a fost transmis tuturor părților
implicate. De asemenea, în scopul evitării pe viitor a unor situații similare, CEDP a formulat și
transmis o serie de recomandări privind modul de desfășurare a activității didactice și de
coordonare a lucrărilor de absolvire, către: Conducerea Academiei de Studii Economice din
București, Decanatul Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine,
Cadrele didactice ale ASE, studenților la programele de licență și masterat din cadrul ASE
București.
9. CEDP a primit din partea Departamentului de Managementul Calității și Control Intern
Raportul de evaluare externă a ASE de către Comisia ARACIS și a pus în discuție în ședința
extraordinară din Iulie 2018 cele două recomandări privind prevederile Codului de Etică al
ASE. În lunile Octombrie-Decembrie 2018, CEDP a formulat și transmis Consiliului de
Administrație al ASE un ansamblu de completări și îmbunătățiri ale prevederilor Codului de
Etică, printre acestea aflându-se și cele propuse de către Comisia ARACIS.

Președinte,
Prof. univ. dr. Virginia MĂRĂCINE
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