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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Raport de activitate pe anul universitar 2018-2019

Comisia de Etică s-a întâlnit în şedinţe ordinare 0.
Numărul şedinţelor Comisiei de Etică: 3
Numărul de ore cumulat al şedinţelor Comisiei de Etică pe anul 2018:9
Activitatea Comisiei de Etică a fost grevată şi pe parcursul anului 2018 de inadvertenţe în
legislaţia în vigoare, modificări ale acesteia, Codul de Etică al Universităţii „Danubius” din Galaţi şi
Regulamentului de funcţionare a Comisiei de Etică Universitară în cadrul Universității „Danubius”
din Galați.
În cursul anului universitar 2018 -2019 Comisia de Etică a Universităţii „Danubius” din
Galaţi,conform planului de măsuri 2018-2019, a realizat implementarea şi monitorizarea aplicării
Regulamentului de functionare a Comisiei de Etică Universitară pentru învăţământul
universitar/postuniversitar din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, „format ISO”, în
concordanţă cu politicile şi strategiile de asigurare a calităţii în sistemul naţional de învăţământ din
România, care are ca reper permanenta corelare cu orientările şi acţiunile promovate la nivel european
şi mondial. Consolidarea unor sisteme interne de management şi asigurare a calităţii la nivelul
universităţii care să asigure transparenţa şi responsabilitatea instituţională cu privire la aspectele legate
de etica profesională şi de performanţele profesionale. Actualizarea’’Regulamentului de funcţionare a
Comisiei de Etică Universitară în cadrul Universității „Danubius” din Galați’’ s-a realizat în
conformitate cu noile reglementări ale Ordinului nr. 4.783 din 30 august 2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar, emitent:
Ministerul Educaţiei Naţionale, publicat: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017.
În conformitate cu Legea 1/2011 art. 306, alin (3) litera(c), Comisia de Etică Universitară are
următoarele atribuţii: contribuie la elaborarea Codul de Etică Universitară, propune Senatului
universitar pentru adoptare,coroborat cu Carta Universitatii ,,Danubius’’ Galați (2016), art. 23,lit K şi
al ’’Regulamentului de funcţionare a Comisiei de Etică Universitară în cadrul Universității
,,Danubius” din Galați,pct.5.7.1. alin. (g), eventuale modificări sau amendamente, Senatul universitatii
vând rol decisiv în elaborare,avizare,aprobare.Comisia de Etică a oferit recomandări Senatului pentru
realizarea unor modificări ale’’Codului de Etică Universitară ’’şi ale ’’Regulamentului de funcţonare a
Comisiei de Etică Universitară’’ în cadrul Universității „Danubius” din Galați, în acord cu legislaţia în
vigoare.Totodată,s-a solicitat organizarea şi respectarea procedurii de avizare din partea plenului
Senatului Universității ,,Danubius” din Galați, ce s-a întrunit în data de 06.12.2018, şi aprobarea
formei finale a fiecarui document de către dl.Conf. univ. dr. Andy Corneliu Puşcă-Rector al
Universității ,,Danubius” din Galați.

În anul 2018, Senatul Universității ,,Danubius” din Galați a modificat prin Hotărârea nr.215 din
06.12.2018Codul de Etică și integritate alUniversităţii“Danubius” din Galaţi, nr.100/R/11.05.201
(revizuit/actualizat și avizat de reprezentantul juridic, Nr.732/R/28.11.2018 ) și a ’’Regulamentului
de funcţionare a Comisiei de Etică Universitară’’ în cadrul Universității „Danubius” din
Galați„format ISO’’, înconcordanţă cu politicile şi strategiile de asigurare a calităţii în sistemul
naţional de învăţământ din România, ( revizuit /actualizat si avizat de reprezentantul juridic, cod RG46/,06.12.2018)prin Hotărârea nr.216 din 06.12.2018.
De asemenea,în anul 2019, Comisia de Etică a fost auditată de către Consiliul de Etică şi Management
Universitar (CEMU). În acest sens, au fost solicitate şi transmise către CEMU următoarele documente:
Codul de etică şi Regulamentul Comisiei de Etică, centralizarea tuturor rapoartelor şi hotărârilor
Comisiei de Etică (perioada 2013-2018), Procesele-verbale ale Comisiei de Etică din perioada 20132018, documentele justificative privind componenţa Comisiei de Etică din perioada 2013-2018, copii
ale unor planuri de învăţământ, copii ale documentelor justificative privind utilizarea soft-ului
antiplagiat. De asemenea, auditarea a presupus deplasarea la Bucureşti, înziua de 23MAI 2019 a
preşedintelui şi a secretarului Comisiei de Etică, în urma participării la audiere au fost preluate o serie
de recomandări din partea CEMU printre care şi asigurarea accesului direct al tuturor membrilor
comunităţii academice, inclusiv al studenţilor, la softuri anti-plagiat.
Conform planului de măsuri pentru anul universitar 2018-2019, aprobat de Senatul Universităţii,ca și
în anii anteriori,s-a realizat activitatea de promovare a bunelor practici în viața universitară prin
întâlniri cu studenții tuturor programelor de licență, pentru a le fi prezentate prevederile Codului de
Etică și Deontologie Universitară în colaborare cu Liga studenților.Au avut loc dezbateri pe tema
plagiatului în lucrările de licență/disertație cu studenții din anii terminali ai Facultății de Științe
Economice, ai programelor de licență și master ale Facultăților de Drept/Comunicare și Relații
Internaționale. Organizarea unor întâlniri cu studenții/masteranzii, pe tema plagiatului în lucrările de
licență/disertație, cu studenții din anii terminali ai Facultăților de Drept/Comunicare și Relații
Internaționale, programe de licență și masterat. Studenţii sunt orientaţi spre învăţarea creativă, prin
evaluarea stimulativă a originalităţii proiectelor şi studiilor teoretico-aplicative realizate de aceştia, în
urma acumulării cunoştinţelor, fiind utilizate în acest sens și oportunităţile oferite de portalul Danubius
Online. Prezentarea și utilizarea programului destinat determinării plagiatului, care este folosit atât
de editura universității, cât și de cadrele didactice la evaluarea lucrărilor/proiectelor, cu scopul de a
rezolva, în afară de un aspect practic şi unul educativ, etic.
Pe parcursul anului universitar 2018-2019, Comisia de Etică a Universităţii „Danubius” din Galaţi a
continuat activitatea de prevenire a posibilelor cazuri privind plagiatul în cazul celor două categorii de
teze: licenţă şi disertaţie. Studenţii/masteranzii au fost informaţi despre consecinţele legale ale unor
astfel de acţiuni şi s-a continuat procesul de introducere a softului de verificare a tezelor. În acest
moment, toţi studenţii/masteranzii sunt obligaţi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere
referitoare la originalitatea lucrărilor. Aceasta este o măsură proactivă care a dat rezultate, prin faptul
că atrage atenţia tuturor categoriilor de studenţi asupra importanţei originalităţii lucrărilor propuse în
diverse etape ale studiilor lor.Realizarea de afișe tematice și fluturași cu tema „Plagiatul te
dezonorează”, afișarea și distribuirea acestora la anii terminali.Elaborarea unui breviar al Codului de
Etică Universitară, în vederea afișării lui în formă electronică pe intranet și în formă listată la
avizierele facultăților.
Ca urmare a plecării unor membri ai Comisiei de Etică şi prin finalizarea studiilor (în cazul
studenţilor/masteranzilor), aceştia vor fi înlocuiţi. De asememea, urmează punerea în discuţie și
supunerea la vot în cadrul Consiliului de Adiministraţie al Universităţii „Danubius” din Galaţi, a
propunerilor privind noua structură şi componenţă a Comisiei de Etică universitară din cadrul

Universităţii „Danubius” din Galaţi, înaintarea acesteia către Senatul Universităţi în vederea avizării,
conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 306 alin. (1) şi (2) şi ale art.23 lit .q) din Carta
Universităţii „Danubius” din Galaţi, şi a aprobării de către dl .Conf. univ. dr. Andy Corneliu Puşcă,
rectoralUniversitatii ,,Danubius”din Galaţi.
Comisia de Etică a beneficiat de sprijinul efectiv al secretariatului Senatului prin dna. Elena Cociu,al
Departamentului de Asigurare a Calității prin contribuţia dnei.Boza Tanţa. De asemenea, remarcăm
calitatea colaborării cu Departamentul MEDIA prin dna Drăgănescu Oana. De-a lungul anului 2018,
Comisia de Etică a primit şi suportul conducerii Senatului .
În concluzie, membrii Comisiei de Etică a Universităţii „Danubius” din Galaţi și-au îndeplinit la timp
și cu profesionalism atribuţiile, conform Regulamentului și a Codului de Etică, dând dovadă de
obiectivitate și corectitudine şi şi-au derulat activităţile în cele mai bune condiţii.
Dintre recomandările pe care Comisia de Etică le propune conducerii universităţii ca urmare a
experienţei avute pe parcursul anului calendaristic 2018 menţionăm:
1. Sprijinirea participării membrilor Comisiei de Etică la întâlniri şi evenimente ştiinţifice şi
profesionale cu membri ai Comisiilor de Etică din cadrul Universităţilor .
2. Promovarea pe website-ul Universităţii „Danubius” din Galaţi şi al facultăţilor a informaţiilor
relevante pentru sprijinirea bunelor conduite în activitatea de cercetare atât pentru studenţi, cât şi
pentru cadre didactice şi cercetători.
Prezentul raport anual se referă la situația respectării eticii și deontologiei profesionale universitare și a
eticii activităților de cercetare-dezvoltare din cadrul Universității „Danubius” din Galați pentru anul
universitar 2018-2019.
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