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În conformitate cu prevederile Capitolului XIII din Carta universităţii ŞTEFAN CEL MARE din
Suceava, Comisia de Etică a urmărit respectarea Codului de etică şi deontologie profesională
universitară de către întreaga comunitate academică.







În anul 2011 Comisia de Etică a avut ca principale direcţii de acţiune:
analizarea şi soluţionarea abaterilor de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
realizarea unui raport anual şi care constituie un document public referitor la situaţia respectării
eticii universitare, prezentat Senatului universitar;
participarea la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, propus Senatului
universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
informarea comunităţii academice cu privire la prevederile art. 143 alineatul (5) şi art. 360 din
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prin actualizarea paginii web a Comisiei
(www.etica.usv.ro) şi nota informativă nr. 2859/21.02.2011 adresată Facultăţilor din
universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava şi Asociaţiei Studenţilor, prin care li se solicită
acestora afişarea în cel mai scurt timp la avizierul facultăţii şi pe pagina web principală a
facultăţii a prevederilor mai-sus menţionate;
informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la
implementarea componentei etice a activităţii universitare, în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin adresa nr. 2739/17.02.2011.
În anul 2011 Comisia de Etică a finalizat următoarele activităţi:

 Comisia de Etică s-a autosesizat în data de 09.03.2011 cu privire la adresa nr. 3486/03.03.2011
şi a convocat întâlniri în data de 11.03.2011, reprogramate ulterior în data de 14.03.2011, cu
studenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, dl. Şvarţ Ovidiu, dl.
Ionel Corneliu, d-ra Sofian Cristina Semian, precum şi cu decanul facultăţii sus-menţionate, dl.
prof.univ.dr.ing. Ioan Mihai. Ca urmare a discuţiilor şi declaraţiilor scrise date de studenţii susmenţionaţi în prezenţa Comisiei, precum şi ca urmare a investigaţiilor suplimentare efectuate de
Comisie pentru constatarea faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau
acte discutabile în sensul Codului de etică şi deontologie universitară, Comisia a constatat ca
studenţii sus-menţionaţi nu sunt semnatarii adresei nr. 3486/03.03.2011, nu există probe în
sprijinul aşa-zisului “trafic de note” de care sunt acuzaţi domnii Severin Traian şi Severin
Lucian, postul pe care dl. prof. dr.ing. L Severin îl ocupă a fost câştigat prin concurs, funcţia de
şef de catedră a fost ocupată de către dl. prof. dr. ing. Romeo Ionescu în urma demisiei dl. prof.
dr. ing. L Severin, iar dl. laborant I.I. Nemţoi, coregraf la Ansamblul Arcanul se afla în curs de
redistribuire la Departamentul Cultural al universităţii. Aspectele soluţionate de Comisie au fost
prezentate prin adresa nr. 4806/28.03.2011 Senatului universităţii în şedinţa din data de
29.03.2011 şi Facultăţii în cauză.
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 Comisia de Etică a fost sesizată în scris de către Rectorul universităţii prin adresa nr.
3933/11.03.2011 a Decanului Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prof. dr. Mircea A.
Diaconu, care solicita sancţionarea secretarei şefe a facultăţii mai-sus menţionate, d-ra Mihaela
Ştefan, cu avertisment, ca urmare a notei de constatare nr. 62/10.03.2011 întocmită de
prodecanul aceleiaşi facultăţi, conf. dr. Luminiţa-Elena Turcu. Documentele menţionate
reclamau comportamentul inadecvat al d-rei secretar şef Ştefan Mihaela şi actele de
insubordonare şi indisciplină ale dl. secretar Spirescu Cezar, care generau o proastă imagine
facultăţii. Comisia de Etică a convocat în data de 01.04.2011 o întîlnire cu d-ra secretar şef
Ştefan Mihaela prin care i s-au adus la cunoştinţă faptele reclamate şi a fost atenţionată verbal.
În ceea ce priveşte situaţia dlui secretar Spirescu Cezar, acesta a încetat activitatea la data de
21.03.2011.
 Comisia de Etică reunită în data de 06.07.2011 a analizat documentaţia Facultăţii de Inginerie
Alimentară referitoare la organizarea examenului de disertaţie din sesiunea februarie 2011 la
programul de studii de masterat denumit Managementul calităţii produselor alimentare şi a
mediului, documentaţie înregistrată cu nr. 9848/04.07.2011. Din punctul de vedere al Comisiei
de Etică, s-a considerat că decizia preşedintelui comisiei de disertaţie, prof. dr. ing. Gutt Sonia,
de a nu fi prezent la susţinerea disertaţiei dlui. Gutt Andrei, fiul acesteia, a reprezentat o
încercare de eliminare a situaţiei de conflict de interese.
 Comisia de Etică întrunită la data de 14.07.2011 şi 22.07.2011 pentru analiza notei explicative
nr. 10.202/08.07.2011 şi ca urmare a discuţiilor cu dl. Pavel Constantin, coordonator parc auto
şi dl. Macovei Liviu, conducător auto, a propus Senatului USV sancţionarea prin avertisment
scris a conducătorului auto Macovei Liviu pentru nerespectarea notei de serviciu şi a solicitat
Direcţiei General Administrative eficientizarea în termen de 30 de zile a modalităţii de
interrelaţionare dintre angajaţii parcului auto.
Principalele direcţii de actiune pentru anul 2012:
 Diseminarea mai activă a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară
în rândul studenţilor cu ajutorul decanilor şi reprezentanţilor asociaţiilor studenţeşti.
 Promovarea unui climat de încredere, respect şi demnitate între membrii comunităţii academice
prin întâlniri ale Comisiei de etică cu reprezentanţi ai cadrelor didactice, sindicatelor, studenţilor.
 Evitarea şi eliminarea practicilor de favoritism, standardelor duble de evaluare, traficul de
examene prin monitorizarea mai atentă a activităţilor desfăşurate în universitate cu implicarea
directorilor de departamente, secretariatelor facultăţilor şi studenţilor.
Componenţa Comisiei de etică universitară:
Prof. univ. dr. Elena Brânduşa STEICIUC;
Conf. univ. dr. Cornelia MACSINIUC;
Lector univ. drd. Sorin RAŢĂ;
Ec. Anişoara MOLDOVICEAN;
Consilier Juridic: Jr. Oana POSAŞTIUC;
Student Iulian FOCA, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Secretar: Simona SÂRGHE.
Coordonator,
Prof.dr. Elena Brânduşa STEICIUC
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