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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 
 

 
Raportul Comisiei de Etică 

 referitor la anul 2012 
 

Comisia de Etică a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

funcţionează conform art.306 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi a hotărârii 

Consiliul de administraţie nr. 66 din data de 05.06.2012. 

Comisia de Etică a UAD şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

legislaţia în  vigoare de la nivel naţional, prin respectarea prevederilor Codului de 

etică şi deontalogie  profesională universitară din Carta Universitară a UAD Cluj-

Napoca şi potrivit Regulamentului de  organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică 

din cadrul UAD Cluj-Napoca. 

În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară, pe parcursul anului 2012, Comisia de Etică Universitară a 

urmărit respectarea normelor de etică şi deontologie universitară în întreaga 

comunitate academică astfel încât să se formeze şi să se întărească un climat 

universitar bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe  profesionalism şi competenţă, 

care să conducă în timp la creşterea prestigiului universităţii. 

Având în vedere componenţa Comisiei de Etică, se urmăreşte în permanenţă 

diseminarea bunelor practici de aplicare a prevederilor Codului de etică şi deontologie 

universitar al UAD Cluj-Napoca de către toţi membrii comunităţii academice. 

În anul 2012, Comisia de Etică s-a întrunit în şedinţe ordinare dar şi în şedinţe  

extraordinare, ori de câte ori s-a impus acest lucru. 

Pe parcursul anului 2012 Comisia de Etică nu a înregistrat sesizări cu abateri 

grave de la normele de etică şi deontologie profesională, nu s-au constatat abateri care 

să presupună cercetarea şi anchetarea unor cazuri de către organele de urmărire sau 

cercetare penală. 

 S-a insistat pe interzicerea oricărei forme de fraudă intelectuală cum ar fi: 

plagiatul total sau parţial, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, substituirea 
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lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau 

profesori, precum şi tentativele de corupere spre fraudă. 

 S-au respectat drepturile studenţilor şi ale cadrelor didactice, libertatea de 

gândire şi de formare artistică, precum şi dreptul la intimitate şi confidenţialitate. 

Cadrele didactice au demonstrat respectul pentru studenţi şi şi-au asumat rolul de 

formatori intelectuali şi consilieri prin cultivarea unui comportament academic şi prin 

corecta evaluare a studenţilor în raport cu adevăratele merite ale acestora. 

 De asemenea în cadrul comunităţii academice a U.A.D. nu s-au constatat 

cazuri de discriminare pe motive ce ţin de religie, sex, orientare sexuală, convingeri 

personale, aspect fizic, culoarea pielii, limbă, originii etice sau sociale, cetăţenie, stare 

de sănătate, graviditate, opţiuni legate de familie, vârstă. 

 În anul 2012 Comisia de etică nu a fost sesizată în legătură cu situaţii în care 

studenţii, masteranzii şi doctoranzii să fi cauzat în incinta spaţiilor de învăţământ şi 

cămine, distrugeri, consum de alcool sau droguri, furtul de materiale academice, 

recurgerea la acte medicale nereale în vederea justificării absenţei de la examen, 

folosirea telefoanelor mobile în scopul fraudării examenului, copiatul sub orice formă 

sau favorizarea acestuia. De asemenea în acest an în cadrul universităţii. nu s-au 

constatat existenţa cazurilor de corupţie în traficarea examenelor de admitere sau 

absolvire, solicitarea de către membrii universităţii de bani sau cadouri, tentative de 

mituire, solicitarea unor servicii personale sau favoritisme. 

 În această perioadă U.A.D. a respectat principiul transparenţei tuturor 

categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii universitare, 

potenţialii candidaţi, absolvenţi, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, şi a 

asigurat o informare consistentă şi corectă. Criteriile de selecţie pentru ocuparea 

posturilor didactice şi administrative au fost precizate cu claritate şi rigurozitate, fiind 

respectate prevederile legale şi publicarea acestora. 

 Studenţii precum şi ceilalţi beneficiari ai procesului didactic-formativ au fost 

informaţi corect despre criteriile de evaluare la examene şi colocvii, chiar de la 

debutul anului universitar. 

 U.A.D. îşi încurajează membrii să se distingă prin activism şi implicare în 

problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă. 

Programele şi activităţile universitare sunt  orientate către nevoile societăţii. Atunci 

când membrii comunităţii academice au prezentat public universitatea, au respectat 

standardele etice şi profesionale. 
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 Comisia de etică nu a constatat cazuri de manifestări misogine, rasiste, şovine, 

xenofobe sau forme de hărţuire. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că în anul 2012, cu la  

UAD Cluj-Napoca, s-a manifestat în general un climat de respect reciproc între 

membrii comunităţii academice, conform cu normele de etică universitară. 

 
 
                                                                         Preşedintele comisiei de etică 
                                                                          Prof. univ. dr. Dorel Găină 
 
 
 
 
Aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca 
nr. 132/03.12.2012 


