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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2019

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, avizată de către Senatul ASE București în actuala
componență în data de 14 Decembrie 2016, cu modificările ulterioare aprobate prin HS nr.
180/26.09.2018 și HS nr. 72/27.03.2019, 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 2019:
1. A elaborat în cursul lunii Ianuarie 2019 și a transmis conducerii ASE Raportul de activitate
aferent anului 2018.
2. CEDP a primit în anul 2018 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. Până la sfârșitul
anului 2018 analiza fusese, în acest caz, în cea mai mare parte finalizată dar, din cauza
implicațiilor cazului, CEDP a mai solicitat într-o ultimă etapă puncte de vedere de la două
persoane implicate în realizarea proiectului de cercetare. În prima parte a lunii Ianuarie 2019
raportul în acest caz a fost aprobat și rezultatul transmis atât conducerii ASE București, cât și
persoanei vizate de sesizare. În acest caz CEDP a propus sancționarea cadrului didactic cu
„avertisment scris”, conform art. 94 lit a. din Codul de Etică şi Deontologie Profesională al ASE.
3. În luna Februarie și în luna August 2019, CEDP a solicitat Rectoratului ASE București înlocuirea
din motive obiective a unora dintre membrii comisiei.
4. În perioada Martie-Aprilie, CEDP a participat la realizarea misiunii de audit ”Evaluarea sistemului
de prevenire a corupției” solicitată de către Ministerul Educației Naționale și realizată de către
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Biroul de Audit Intern al ASE București. Misiunea s-a finalizat prin elaborarea unui Raport de
Audit la care CEDP a formulat mai multe amendamente care nu au fost acceptate de către
auditor.
5. CEDP a primit din partea Consiliului Pentru Studiile Universitare De Doctorat al ASE (CSUD) o
sesizare a Ministerului Educației Naționale privind suspiciunea de plagiat asupra tezei unui fost
doctorand al ASE. La soluționarea acesteia, CEDP a colaborat cu o comisie tehnică de
specialitate. Analiza a fost finalizată cu confirmarea plagiatului și CEDP a înaintat către CSUD,
Rectoratul ASE, precum și către autorul tezei rezultatul analizei.
6. În luna aprilie 2019 CEDP a primit din partea Rectoratului ASE solicitarea de a analiza un caz de
suspiciune de plagiat ca urmare a inițiativei IRAFPA privind un articol al unei foste doctorande a
ASE exmatriculată la începutul anului 2019. Inițiativa IRAFPA este rezultatul sesizării adresate
de către o absolventă a Universității din Sousse, Tunisia, care a descoperit că peste 90% din
textul unui articol publicat de către fosta doctorandă a ASE București provine din traducerea
lucrării sale de disertație. Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a ASE a procedat la
analiza sesizării de suspiciune de plagiat pe baza documentelor trimise de către IRAFPA, cu
mențiunea că raportul final de caz se va baza pe informațiile obținute de către Comisie. În acest
moment încă se așteaptă un răspuns de la biblioteca Universității din Sousse, în funcție de care
raportul de caz va fi finalizat.
7. CEDP a furnizat în luna Iulie 2019 conducerii ASE București (prin Biroului Relații cu Publicul al
ASE) un răspuns la solicitarea de informații nr. 191 din 03.07.2019 formulate de către un jurnalist
la Rise Project, solicitare ce viza informații privind o posibilă analiză efectuată de către Comisiile
de Etică ale ASE aflate în exercițiul funcțiunii în mandatele 2008-2012 și 2012-2016, analiză
privind activitățile desfășurate de către un cadru didactic al ASE, activități care au făcut obiectul
anchetei și condamnării sale penale în dosarul privind manipularea Pieței de capital.
8. În perioada Iulie-Septembrie, CEDP a participat la misiune de control a Biroului Corpul de
Control (BCC) al ASE, desfășurată în baza Deciziei Rectorului nr. 2765 din 03.07.2019, având ca
obiectiv verificarea modalităţii de implementare a măsurilor dispuse de către actuala Comisie de
Etică în perioada 2016-prezent. Până în acest moment, pentru conformitatea cu prevederile
legislației în vigoare, ale Cartei ASE, Codului de Etică și Regulamentului de funcționare al CEDP,
CEDP a amendat două variante de Raport al BCC, cea de a treia aflându-se în prezent în curs
de analiză.
9. CEDP a ASE din Bucureşti a procedat la analiza petițiilor ASE nr. 11601/10.10.2019 și
11571/10.10.2019. Ambele petiții se referă la presupuse încălcări ale normelor de etică
universitară de către o doamnă cadru didactic al ASE, prin utilizarea unui limbaj ofensator și
formularea de acuzații grave și defăimătoare la adresa activității desfășurate de către doi membri
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ai corpului didactic al ASE. La finalul analizei, Comisia a concluzionat că cele două sesizări sunt
întemeiate, faptele doamnei conferențiar intrând sub incidenţa art. 83 lit f) și g) din Carta ASE
București - Codul de Etică și deontologie universitară, constituind abateri de la normele de etică
universitară, drept pentru care a propus sancţionarea cu avertisment scris, conform art. 85 lit a)
din Carta ASE - Codul de Etică și deontologie universitară şi a recomandat utilizarea pe viitor de
către aceasta a adresei instituţionale de e-mail ca un mijloc de comunicare și nu ca un
instrument de răzbunare personală.
10. În cursul lunilor octombrie și noiembrie 2019, CEDP a primit patru sesizări, după cum urmează:
a) Sesizarea ASE 11126/01.10.2019 privind formularea de afirmații și acuzații defăimătoare
făcute în cadru și în mod public de către un cadru didactic de la Facultatea de Management la
adresa altui cadru didactic de la ASE București;
b) Sesizarea ASE 11295/03.10.2019 privind potențiale nereguli și un posibil caz de discriminare
asupra petentului, înregistrate în cadrul desfășurării concursului didactic pentru ocuparea unui
post de asistent universitar în cadrul Facultății de Marketing;
c) Sesizarea CEDP 42a_04.11.2019, formulată de către un student de la Facultatea de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică pentru utilizarea de către un cadru didactic care
predă la aceeași Facultate, de jigniri și expresii defăimătoare la adresa unor foști studenți ai ASE
care nu mai sunt în viață;
d) Sesizarea 12937/05.11.2019 (382/07.11.2019) formulată de către o studentă a Facultății de
Administrație și Management Public la adresa unui coleg de grupă în legătură cu un posibil caz
de agresiune verbală și fizică.
În cazul tuturor acestor petiții, CEDP a efectuat analiza specifică, a audiat toate persoanele
implicate (și care au răspuns invitației la audieri din partea Comisiei) și a elaborat rapoartele de
caz care, în acest moment, se află în curs de aprobare și transmitere către părți.
11. În luna Decembrie 2019, ca urmare a ocupării prin alegeri a unei funcții administrative, dna Conf.
Dr. Raluca Ignat, vicepreședinte al CEDP, a demisionat din cadrul comisiei. Prin adresa ASE
15205/19.12.2019 a dlui Rector al ASE București a fost nominalizat în locul dnei Ignat, dl Asist.
univ. Dinu Mihai.
Comisia de Etică și Deontologie Profesională a ASE București
Preşedinte,
Prof. Univ. Dr. Virginia Mărăcine
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