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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 
 

 

 

Raportul Comisiei de Etică referitor la anul 2014 

             

Documentele care reglementează funcţionarea Comisiei de Etică sunt 

Regulamentul şi  Codul Etic al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, iar pe 

durata anuluI 2014 s-a urmărit aplicarea acestora. 

Principiile generale promovate de Codul Etic al U.A.D. , valorile şi principiile ce 

dau dimensiunile activităţilor în universitate, referitoare la libertatea academică, 

autonomia personală, dreptatea şi echitatea, recunoaşterea meritelor, profesionalismul, 

onestitatea şi corectitudinea, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, 

bunăvoinţa şi solicitudinea au fost comunicate, constant, de către comisia de etică, tuturor 

departamentelor, programelor de studii/specializărilor existente în universitate şi 

personalului administrativ. 

Comisia de Etică, cu ocazia întrunirilor semestriale, a analizat gradul de 

diseminare, înţelegere şi implementare a prevederilor Codului etic în rândul cadrelor 

didactice şi a personalului administrativ. De asemenea s-a constatat menţinerea unui 

mediu adecvat cercetării stiinţifice şi artistice, prin stimularea competitivităţii, astfel fiind 

încurajată orientarea spre calitate stiinţifică, artistică, pedagogică, în mod deosebit spre 

excelenţă a profesorilor şi studenţilor, precum şi a programelor de studiu şi cercetare. 

Membrii Comisiei de Etică au insistat pe interzicerea oricăror forme de fraudă 

intelectuală cum ar fi plagiatul, copiatul în timpul examenelor sau concursurilor, 

substituirea lucrărilor ori a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la 

colegi sau profesori, precum şi tentativele de corupere spre fraudă. 

In anul 2014, Comisia de Etică a fost sesizată de către Consiliul de administraţie  

cu privire la situaţia creată prin participarea UAD la proiectul Art Street Baia Mare 2014 
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prin intermediul parteneriatului semnat între Universitatea de Artă şi Design din Cluj-

Napoca, Primăria municipiului Baia Mare şi UAP Filiala Baia Mare, proiect în urma 

căruia s-a realizat un workshop soldat cu o intervenţie pe un zid din spaţiul public din 

municipiul Baia Mare. Referitor la această situaţie semnalată comisia de etică a întocmit 

un raport de caz.  

Referitor la documentele cu caracter secret sau personal s-a constatat păstrarea  

confidenţialităţii informaţiilor de către persoanele angajate cu acces la acest tip de 

documente. De asemenea nu au fost primite reclamaţii de încălcare  a secretului ce 

vizează statusul marital, orientarea sexuală, dizabilităţi ascunse, apartenenţa politica, 

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

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

Remarcăm faptul că în U.A.D. nu s-au constatat cazuri de discriminare pe motive 

ce ţin de religie, sex, culoarea pielii, limbă, origine etnică sau socială, cetăţenie, stare de 

sănătate, graviditate, opţiuni legate de familie, vârstă. 

Cadrele didactice au demonstrat respectul pentru studenţi. Corpul profesoral şi-a 

asumat rolul de formator intelectual  prin cultivarea unui comportament academic şi prin 

evaluarea corectă a studenţilor în funcţie de adevăratele merite ale acestora. 

Totodată  putem afirma că nu am fost sesizaţi în legătură cu situaţii în care 

studenţii, masteranzii şi doctoranzii să fi cauzat în spaţiile de învăţământ şi cămine 

distrugeri, consum de alcool sau droguri, furtul de materiale academice, recurgerea la 

acte medicale nereale în vederea justificării absenţei la examen, folosirea telefoanelor 

mobile în scopul fraudării examenului, copiatul ori favorizarea acestuia. 

În anul 2014 U.A.D. a respectat principiul transparenţei tuturor categoriilor de 

informaţii care interesează pe membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, 

absolvenţi, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare 

consistentă şi corectă.  

Comisia de etică nu a constatat cazuri 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. 

  Toţi beneficiarii procesului didactic-formativ au fost informaţi corect despre 

criteriile de evaluare la examene  şi colocvii, chiar de la începutul anului universitar. 
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Atunci când membrii comunităţii academice au prezentat public universitatea, au 

respectat standardele etice şi profesionale, şi au tratat cu onoare numele şi ţinuta 

universitaţii noastre. 

Comisia de etică nu a constatat cazuri de manifestări misogine, rasiste, şovine, 

xenofobe sau forme de hărţuire. 

În U.A.D. se promovează existenţa unui climat academic în care se respectă 

demnitatea fiecăruia şi exclude orice formă de manifestare şi formă de hărţuire, 

exploatare şi umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. Membrii comunităţii 

universitare au fost chemaţi să fie toleranţi faţă de diferenţele dintre oameni, între opinii, 

credinţe şi preferinţe intelectuale. 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca a aşezat la baza 

comportamentului membrilor comunităţii universitare bunăvoinţa şi solicitudinea şi 

dezaprobă şi descurajează comportamente ce denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de 

amabilitate sau dezinteres. 

             Comisia de etică vrea ca şi pe viitor U.A.D. să aibă aceeaşi prezenţă onorantă în 

evantaiul universităţiilor clujene. 

 

 

 

 

                                                                          Preşedintele comisiei de etică 

Prof.univ.dr. Dorel Găină                                                   
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