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USAMV Iaşi            

 Comisia de etică şi deontologie universitara  

      

 

  

RAPORT 

ASUPRA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE ETICA SI  

DEONTOLOGIE UNIVERSITARA  PE ANUL 2015 

 

 Comisia de etică  şi deontologie universitară a urmărit în anul 2015, respectarea 

prevederilor Codului de etică şi a Regulamentului de aplicare, destinate reglementării 

relaţiilor dintre membrii comunităţii academice, cadre didactice, studenţi, personal didactic 

ajutător, personal administrativ, conducătorii universităţii şi facultăţilor.  

S-a urmărit ca bunăvoinţa şi grija faţă de oricare persoană să nu submineze 

imparţialitatea în evaluarea eventualelor fapte comise, să nu existe inechitate în rezolvarea 

problemelor care privesc oamenii. 

    Principalele obiective urmărite în anul 2015 au fost: 

 - Respectarea Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, 

Statutului cadrelor didactic, Cartei universitare a USAMV Iaşi și altor legi ; 

 - S-a urmărit şi s-a constatat că întocmirea Statelor de funcţii, acordarea gradaţiilor 

anuale şi scoaterea la concurs a posturilor didactice s-a făcut fără părtinire,  în spiritul 

legislaţiei actuale ; 

 - Hotărârile luate de conducerile universităţii, facultăţilor şi departamentelor s-au 

bucurat de transparenţă, ca şi evaluarea activităţii studenţilor şi cadrelor didactice. 

 - Nu s-au  înregistrat favoritisme, conflicte de interese sau contradicţii între hotărârile 

luate ; 

 - In pregătirea doctoranzilor s-a manifestat interes pentru asigurarea calității pregătirii 

profesionale, asigurarea bazei materiale și evitării plagiatului ; 

 - S-a asigurat transparenţă şi obiectivitate în discuţiile la nivel de departamente, 

consilii profesorale şi senat, asigurându-se informarea corespunzătoare a personalului 

didactic  şi studenţilior ; 
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 - S-au respectat principiile de conduită promovate în cadrul USAMV Iaşi : libertatea 

academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, onestitatea şi corectitudinea 

profesională, transparenţa, respectul, responsabilitatea, bunăvoinţa etc ; 

 - Au fost urmărite mai multe obiective de îmbunătățire a activităților didactice-

predare, învăţare, evaluare, calitatea şi deontologia cercetării ştiinţifice şi de conducere la 

toate nivelurile ; 

 - S-a realizat un echilibru  firesc între deciziile conducerilor şi comunitatea academică, 

asigurându-se transparenţa necesară la admiterea în facultate, evaluarea activităților, 

angajarea şi promovarea în cadrul universităţii ; 

 - Comisia de etică şi deontologie universitară apreciază iniţiativa conducerii 

universității şi facultăţilor cu privire la standardele de performanţă, stimularea 

responsabilităţii şi iniţiativei în îndeplinirea sarcinilor. 

 Analizând activitatea desfășurată de Comisia de etică  şi deontologie universitară în 

anul 2015 se constată că au fost rezolvate o serie de sesizări, s-au făcut cercetări și s-au 

propus măsurile care se impuneau, informându-se Conducerea USAMV Iaşi  şi unde a fost 

cazul, persoanele implicate. 

 Prezentăm în continuare acţiunile întreprinse de Comisia de etică şi deontologie 

universitară în  anul 2015 : 

1. Prin adresa Rectoratului USAMV Iași cu nr. 1683 din 12.02.2015 s-a solicitat 

Comisiei de etică  şi deontologie universitară să analizeze suspiciunea de plagiat a tezei de 

doctorat elaborată de Andy Felix JITĂREANU, sesizare apărută în ziarul ”7 EST”nr. 472 din 

11.02.2015. 

În urma analizei Comisiei de etică  şi deontologie universitară, prin confruntarea 

datelor incriminate cu teza de doctorat s-a ajuns la concluzia că lucrarea nu are elemente de 

plagiat, unele omisiuni minore ale autorului tezei de doctorat, nu impietează asupra 

originalității și calității cercetărilor proprii. 

2. Cu adresa 1801 din 16.02.2015 a Rectoratului USAMV Iași se solicită analiza 

acuzației de plagiat a unei lucrări științifice publicate în ”Lucrări Științifice” vol.55 (2), 2012, 

seria Agronomie de către Andy Felix JITĂREANU, acuzație apărută tot în ziarul ”7 EST”. 

Comisia de etică  şi deontologie universitară a constatat că n-a fost nici o intenție de 

plagiere în acest caz. 
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3. Doamna BUCUR Genoveva, fostă salariată la cantina-restaurant a USAMV  Iași,  

sesizează prin adresa cu nr. 3127 din 19.03.2015,  că doamna administrativ ANTON 

Marilena a avut o comportare neadecvată în relațiile cu domnia sa. 

Din discuțiile purtate cu doamna ANTON Marilena și cu alți salariați de la cantină s-a 

ajuns la concluzia că doamna BUCUR Genoveva nu s-a putut adapta în mod corespunzător 

postului și colectivului de muncă de la cantină, iar doamna ANTON Marilena nu este 

vinovată pentru eșecul ei în comportament. 

4. În sesizarea înregistrată sub nr. 2699 din 10.03.2015 adresată Domnului rector și 

Doamnei Lider de sindicat, conf. univ. dr. Olimpia IACOB, doamna șef de lucr. Dr. RADU 

Steluța este nemulțumită de faptul că nu i s-a restituit drepturile salariale reținute conform 

Legii nr.221 din 2008, pentru perioada decembrie 2008 – decembrie 2009 și ianuarie 2010 – 

decembrie 2011. 

Comisia de etică şi deontologie universitară a ajuns la concluzia că doamna RADU 

Steluța, nefiind membră de sindicat la data întocmirii listelor de către sindicat, n-a fost 

nominalizată pe aceste liste și nu din alte motive, cum ar fi discriminarea domniei sale de 

către sindicat și conducerea universității. 

5. La data de 14 iulie 2015, Comisia de etică şi deontologie universitară a primit de la 

Rectoratul USAMV Iași o sesizare a domnului dr. biolog Gheorghe HRINCĂ de la 

SCDCOC Popăuți-Botoșani, în care se arăta că două referate ale domnului ing. drd. 

NECHIFOR Ionică (nr.1 și nr.2) de la Specializarea ”Tehnologia exploatării ovinelor și 

caprinelor”, Școala doctorală Agricultură-Horticultură-Zootehnie au fost plagiate, prezentând 

cele două lucrări comisiei, care, a constatat că sunt identice cu cele două referate aflate la 

Școala doctorală. 

În urma analizei Comisiei de etică și deontologie universitară s-a ajuns la concluzia că 

cele două referate (nr.1 și nr.2) au fost plagiate, propunând anularea lor din portofoliul 

doctorandului. 

6. Cu adresa nr.20534 din 16.12.2015 domnul biolog Gheorghe HRINCĂ de la 

SCDCOC Popăuți-Botoșani, revine asupra sesizării de plagiat a domnului ing. drd. 

NECHIFOR Ionică, aducând date suplimentare cu privire la cele două referate. 

Concluzia Comisiei de etică şi deontologie universitară a fost aceeași ca și precedenta, 

că cele două referate (nr.1 și nr.2) sunt un plagiat calificat și trebuie anulate. 
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7. Prin adresa nr.8061 din 11.01.2016 a Ministerului Educației și Cercetării se cere 

Consiliului Național al Rectorilor să se discute de către Comisiile de etică a Universităților  

profesorii care au fost nominalizați de Ministerul Justiției că au semnat recomandări 

persoanelor aflate în regim de detenție, la USAMV Iași fiind un singur caz, domnul prof. 

univ. dr. Vasile UJICĂ. 

Comisia de etică  şi deontologie universitară a analizat cazul având la dispoziție Legea 

nr.254/2013, discuțiile cu domnul prof. dr. UJICA Vasile, punctul de vedere al Societății 

Civile profesionale ”Av. N. MOȘNEGUȚU Av.O. CHIRIȚĂ” și a ajuns la concluzia că 

domnul prof. dr. UJICĂ Vasile n-a produs nici o ilegalitate prin semnarea scrisorii de 

recomandare, iar comisia nu are argumente pentru o eventuală răspundere disciplinară. 

Comisia de etică şi deontologie universitară consideră că în anul 2015 a căutat să 

analizeze fără părtinire sesizările, constatându-se că cele mai multe dintre ele n-ar fi trebuit 

făcute, dovezile nefiind plauzibile. 

Unele persoane au o obsesie în legătură cu discriminarea lor, fără să-și analizeze 

comportamentul de zi cu zi, blamând în orice împrejurare cadrul instituțional în care 

lucrează. Nu se face distincția între etică, ceea ce o persoană apreciază ca bun de făcut și 

morală, ceea ce impune ca obligatoriu – marcat prin norme, obligații, interdicții, caracterizate 

printr-o exigență universală.   

          

                   Comisia de etică şi deontologie universitară a USAMV Iași 

Prof. univ. dr. Mihail AXINTE 

Prof. univ. dr. Ioan VĂCARU -OPRIŞ 

Prof. univ. dr. Liviu RUNCEANU 

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA 

Conf. univ. dr. Olimpia IACOB 

Matem. Veronica APETREI 

                          Masterana Ioana – Roxana BACIU 
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