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NECLASIFICAT
Exemplar unic

RECTORULUI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”FERDINAND I”
- Anul 2019 Activitatea Comisiei de etică universitară are ca atribuție în principal
aprecierea climatului etic din Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” și rezolvarea
situaţiilor etice rezultate din reclamaţii, sesizări sau din autosesizările Comisiei.
În anul 2019, climatul etic a fost caracterizat prin 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.
Consiliul de Etică și Management Universitar efectuează, începând cu data de
19.04.2018 auditul comisiilor de etică din universități. Astfel au fost invitați la sediul
Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), președintele comisiei de etică, secretarul și un
membru student din fiecare universitate. Prin adresa nr. 291/28.02.2019
reprezentanții comisiei de etică din Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” au fost
invitați de către Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) pentru
auditare în data de 14.03.2019 ora 13.00 la sediul UEFSCDI. Au fost solicitate
următoarele documente:
- documentele justificative privind constituirea comisiei de etică și
componența acesteia;
- regulamentul de Etică al instituției;
- registrul de procese verbale ale activității din cadrul comisiei de etică;
- metodologiile și procedurile privind etica;
- codul de conduită privind etica (dacă există);
- raportul de anual de activitate al comisiei de etică transmis către senat
(pentru anul anterior);
- dovada unui soft antiplagiat (conform OM 3485/2016);
- planul de învățământ care să prevadă existența cursurilor de etică conform
OM 3131/2018;
- observații/completări la legislația în vigoare.
Au dat curs acestei invitații: președintele Comisiei de Etică a Academiei
Tehnice Militare ”Ferdinand I”, d-na prof.univ.dr. Simona Roateși, secretarul
comisiei, d-na conf.univ.dr.ing. Roxana Nedelcu și unul din reprezentanții studenților
din comisie, stud.serg. Mihai Chindriș.
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Ca urmare a prezentării documentelor solicitate, comisia de auditare condusă
de dl. prof.univ.dr. Gheorghe Iancu, președinte CEMU, a formulat următoarele
observații:
1. studenții membri în comisia de etică să fie propuși de studenți, aleși prin vot
direct și prezentați Rectorului și Senatului, fără validare în Consiliul de
Administrație;
2. regulamentul de Etică al instituției precum și metodologiile și procedurile
privind etica să fie documente distincte (în acest moment ele fac parte din
Carta universitară);
3. codul de conduită să fie document separat chiar dacă la nivelul MApN există
acest cod iar unele aspecte sunt prevăzute în capitolul 5 (art.36-46) din Carta
universitară;
4. procesele verbale ale ședințelor comisiei de etică se consemnează de mână întrun caiet înregistrat CDC (nu vor mai fi înregistrate separat ca documente unice
îndosariate);
5. raportul anual al comisiei este doar prezentat Senatului fără vot, validare,
aprobare;
6. în documentele comisiei să se prevadă modul în care absolvenții de licență,
master sau doctorat își verifică lucrările finale cu softul antiplagiat (verificarea
este obligatorie pentru toate formele de absolvire);
Comisia CEMU a apreciat componența, reprezentativitatea membrilor comisiei
de etică și în special faptul că fiecare facultate are un membru reprezentant student.
Toate documentele (copii) au fost predate comisiei și înregistrate CEMU 55/
14.03.2019.
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
→ Comisia de etică universitară).
17.03.2020

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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