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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE ETICĂ 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
Pe perioada anului universitar 2020-2021, Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi, numită prin Decizia Rectorului, în baza Codului de Etică și Dentologie 
Profesională (parte integrantă a Cartei Universitare) şi a Regulamentului Comisiei de Etică, a fost 
formată din:  
- Prof. Dr. Cristina Gavrilovici – președinte și următorii membri: Prof. Dr. Radu Ciorap – 

membru, Prof. Dr. Diana Bulgaru-Iliescu, Prof. Dr. Carmen Hanganu, Conf. Dr. Bogdan Mihai, 
Conf. Dr. Grațiela Popa, Conf. Dr. Liviu Oprea, Cătălin Huceanu, Drd. Simona Zamfir și 
secretar Andreea Dobrea-Iacobescu (conform Deciziei Rectorului nr. 620/10.06.2020). 

 
În acest an universitar, Comisiei de Etică i s-a înaintat sesizarea nr. 10082 din data de 
19.05.2021, prin care se reclamă un potenţial comportament academic inadecvat manifestat de 
către un cadru didactic prin desfășurarea unor acțiuni menite să discrediteze imaginea 
Universității în presă și pe rețele de socializare. În urma analizei efectuate, Comisia de Etică a 
constatat încălcarea prevederilor Codului de Etică și Deontologie Profesională și a decis, cu 
unanimitate de voturi, aplicarea sancțiunii de avertisment scris, conform art. 318 lit. a din Legea 
educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform art. 51 lit. a 
din Codul de Etică și Deontologie Profesională și conform art. 89 lit. a din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Iași. 

 
Suplimentar, în această perioadă, reprezentanții Comisiei de Etică au participat, alături de cei ai 
Prorectoratului de Strategie Instituțională și ai Comisiei de Control Intern Managerial, la misiunea 
de audit public intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2021”. 
Scopul acestei misiuni a fost acela de a formula o opinie independentă și obiectivă cu privire la 
implementarea sistemului de prevenire a corupției în universitate. Obiectivul misiunii a fost 
evaluarea modului de implementare la nivelul instituției a măsurilor preventive referitoare la 
incompatibilități, conflicte de interese și pantouflage. 

 


