
 

Raport de activitate  
al Comisiei de etică universitară a Universității Titu Maiorescu 

pentru anul universitar 2019-2020 

 Pentru perioada raportată, Comisia de etică universitară a UTM și-a desfășurat 
activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările 
și completările ulterioare, Carta Universității Titu Maiorescu și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară. 

În anul universitar 2019-2020, Comisia de etică universitară s-a întrunit pentru a 
analiza necesitatea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de 
Etică Universitară din UTM sub aspectul avizării activităților de cercetare-dezvoltare, 
conform dispozițiilor Legii 1/2011 – Legea Educației Naționale și ale Legii 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, la recomandarea 
Consiliului de Etică și Management Universitar din subordinea Ministerului Educației 
Naționale, cu ocazia auditării Comisiei de Etică Universitară din luna aprilie a anului 2019. 

Din conținutul legilor mai sus menționate, rezultă că în cadrul unităților și instituțiilor 
care fac parte din Sistemul Național de Cercetare Dezvoltare, a unităților și/sau instituțiilor 
care conduc programe de cercetare, precum și a unităților care asigură valorificarea 
rezultatelor în cercetare-dezvoltare trebuie să existe Comisii de Etică a Cercetării pe lângă 
Consiliile științifice sau, după caz, pe lângă Consiliile de Administrație. 

Comisia de Etică Universitară apreciază că în UTM trebuie să funcționeze două 
structuri autonome, cu Regulamente proprii de organizare și funcționare:  

1. Comisia de Etică Universitară;  
2. Comisia de Etică a Cercetării. 

Pe parcursul anului universitar 2019-2020, Comisia de Etică Universitară a primit 
două sesizări: o sesizare din partea Consiliului Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și 
Administrarea Afacerilor cu referire la sesizările și reclamațiile transmise de studenți ai 
ciclului de studii universitare de licență, formele de învățământ ZI și ID, privind activitatea și 
comportamentul unui cadru didactic al facultății, iar a doua sesizarea fiind o notă depusă de 
Comisia centrală pentru organizarea alegerilor și a concursurilor publice cu privire la 
comportamentul unui candidat la postul de Rector al Universității în sala de vot față de 
membrii Comisiei de alegeri și de membrii Biroului electoral al Secției de votare nr. 1. 

 Având în vedere incompatibilitatea a doi membri ai comisiei (un membru al comisiei 
fiind numit prodecan, iar al doilea membru abținându-se cu privire la soluționarea unei 
sesizări, acesta fiind membru în Comisia centrală pentru organizarea alegerilor și semnatara 
sesizării) și demisia unui membru din Comisia de etică universitară, s-a solicitat numirea unei 
alte Comisii de etică universitară care va analiza și soluționa sesizările depuse. 

 Prezentul Raport a fost prezentat Senatului în Ședința din 28 octombrie 2020. 

Președintele Comisiei de etică, 
Prof.univ.dr. Mihaela Răescu

 


