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NECLASIFICAT
Exemplar unic

RECTORULUI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”FERDINAND I”
- Anul 2018 Activitatea Comisiei de etică universitară din Academia Tehnică Militară
Bucureşti a urmărit, în principal aprecierea climatului etic din Academia Tehnică
Militară ”Ferdinand I” și a situaţiilor etice rezultate din reclamaţii, sesizări şi din
autosesizările Comisiei.
În anul 2018, climatul etic a fost caracterizat prin colegialitate, coeziune şi
respectarea principiilor care alcătuiesc Codul de Etică şi Deontologie profesională,
parte integrantă a Cartei Universitare a Academiei Tehnice Militare.
În perioada menţionată, nu au existat situaţii care să impună
intervenţia Comisiei şi realizarea de aprecieri etice și nu au fost sancțiuni din
cauze etice.
În anul 2018, activitatea Comisiei de etică din ATM s-a desfăşurat în
condiţii normale. Au fost respectate integral prevederile Codului de Etică şi
Deontologie profesională al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.
Comisia de etică a Academiei Tehnice Militare a analizat oportunitatea
actualizării Codului de etică universitară, astfel încât să poată fi detaliate unele
aspecte legate de conduita membrilor comunității Academiei Tehnice Militare. În
acest scop a fost solicitată prin raport către Comandantul Academiei Tehnice
Militare „Ferdinand I” (CR 435 / 22.01.2018) aprobarea pentru completarea
Codului de etică.
În urma dezbaterilor din cadrul ședințelor comisiei s-a hotărât actualizarea
Codului de etică și deontologie profesională, parte integrantă a Cartei universitare
a Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” (Capitolul 11) prin completarea
Art.148 cu alineatul d), astfel:
Art.148. În academie sunt interzise și supuse sancționării:
...
d) Orice postare sau distribuire în mod personal a informațiilor cu
caracter obscen, indecent, calomnios în zona publică a mediului virtual, care
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în mod vădit și direct aduc ofensă comunității instituționale sau aduc atingere
imaginii Academiei Tehnice Militare.
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi ale membrilor
prezenți, la data de 25.01.2018.

În conformitate cu Art. 161, alin.3, lit.b din Carta universitară a Academiei
Tehnice Militare (cap.11 Codul de etică și deontologie profesională universitară),
nr. A6420 din 27.09.2016, Raportul anual al Comisiei de etică universitară se
prezintă Rectorului, Senatului universitar și constituie un document public. Ca
urmare, după avizare, acest Raport trebuie publicat pe site-ul Academiei Tehnice
Militare (Despre noi → Comisia de etică universitară).

07.03.2019

Aprob
Preşedintele Comisiei de Etică Universitară,
Prof.univ.dr.
Simona ROATEȘI

Întocmit
Secretarul Comisiei de Etică Universitară
Conf.univ.dr.ing.
Roxana NEDELCU
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