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Comisia de etică și deontologie profesională și-a axat întotdeauna activitatea pe 

cunoașterea și respectarea de către comunitatea academică a prevederilor Codului de 

etică și a Regulamentului Comisiei, urmărind promovarea bunelor practici în 

activitatea de cercetare științifică și totodată menținerea unui climat academic bazat 

pe încredere, respect, demnitate și competență profesională. 

În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică și deontologie profesională, 

pe parcursul anului 2021, Comisia a urmărit responsabilizarea etică a cadrelor 

didactice și a personalului nedidactic, a studenților, masteranzilor și a tuturor 

categoriilor de persoane care se află în relații cu Universitatea Româno-Americană, 

precum și să contribuie la creșterea calității serviciilor educaționale oferite studenților 

și masteranzilor. 

Anul 2021 a fost anul conferințelor naționale organizate de către Consiliul de Etică și 

Management Universitar, având loc consultări extinse cu privire la elaborarea unui 

nou cod de etică și conduită universitară, pe baza căruia ar urma să fie auditate toate 

universitățile. Până la acest moment s-au avansat mai multe propuneri, dar nu s-a 

publicat un model de cod de etică. 

Comisia de Etică urmărește cu atenție aceste evenimente, desemnând pentru 

participare la conferințele naționale pe președintele acesteia, conf. univ. dr. Norel 

Neagu, iar la ședințele organizate în cadrul comisiei s-a ridicat problema modificării 

Codului de Etică al Universității Româno-Americane, ajungându-se la concluzia că 

este necesară anterior adoptarea modelului de cod de etică universitară la nivel 

național. 

În anul care face obiectul analizei prezentului raport, la Comisia de Etică și 

Deontologie Profesională s-a depus o singură sesizare privind posibile încălcări ale 

eticii universitare sau deontologiei profesionale. Comisia de Etică a analizat sesizarea 

și a constatat în unanimitate că era vorba despre o sesizare privind modul de 

îndeplinire a atribuțiilor de serviciu (sesizare disciplinară), care nu privea etica 

universitară. În consecință, Comisia de Etică a constatat că nu este competentă în 

raport cu sesizarea formulată, așa cum este stabilită competența sa de art. 72 din Carta 

URA și art. 306 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 



Comisia de etică își propune să disemineze în continuare prevederile Codului de Etică 

și Deontologie Profesională, urmărind promovarea și implementarea bunelor practici 

în domeniu. 

În concluzie, Comisia apreciază că în prezent, în Universitatea Româno-Americană se 

remarcă în mod evident un climat de respectare a principiilor etice și deontologice și 

sunt statuate raporturi profesionale și sociale conforme cu normele de conduită 

general acceptate, care să asigure dezvoltarea și consolidarea în continuare a 

prestigiului Universității noastre. 

 

Președinte, 

Conf. univ. dr. NOREL NEAGU 
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