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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 
PROIECT 

 
 
 

Capitolul I. Dispoziții preliminare 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește organizarea și funcționarea Comisiei de etică 
universitară din cadrul Universității Naționale de Arte din București, precum și procedura în 
fața Comisiei și sancțiunile care se pot aplica în cazul încălcării eticii universitare, în 
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 
Art. 2. (1) Controlul respectării eticii la nivelul universității revine, în special, 

conducerii instituției, Comisiei de etică universitară și Consiliului facultății. 
 (2) Prevederile prezentului Regulament referitoare la studenții de la ciclurile 
universitare de licență și master se aplică în mod corespunzător și studenților-doctoranzi. 
 
 

Capitolul II. Comisia de etică universitară 

Art. 3. (1) La nivelul universităţii funcţionează Comisia de etică universitară. 
 (2) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul 
de administraţie, avizată de Senat şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu 
prestigiu profesional şi autoritate morală. Studenții au un reprezentant în Comisia de etică. 
Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre 
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ sau director de 
departament didactic. 
 (3) Mandatul membrilor Comisiei de etică universitară este de patru ani începând cu 
data aprobării de către rector a componenței nominale a Comisiei. 
 (4) Conducerea Comisiei este asigurată de un președinte, ales prin votul deschis al 
membrilor acesteia.  
 

Art. 4. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 
a) mediază toate diferendele care implică opțiuni morale în activitatea didactică și de 

cercetare 
b) analizează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite sau prin 

autosesizare; 
c) urmărește respectarea eticii univeristare la nivelul instituției; 
d) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii 

activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar. 
Raportul anual al Comisiei de etică constituie un document public; 
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e) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de 
la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare; 

f) verifică și constată incompatibilitățile survenite în urma validării mandatelor 
membrilor structurilor de conducere ori persoanelor care ocupă funcții de conducere 
și semnalează cazurile de incompatibilitate Senatului universitar. 

 
Art. 5. (1) Comisia de analiză numită în baza art. 4 lit. e) funcționează după regulile 

procedurale dezvoltate în prezentul capitol, care se aplică în mod corespunzător. Rezultatele 
dezbaterilor comisiei se consemnează într-un raport aprobat de Comisia de etică și avizat de 
consilierul juridic al universității. 
 (2) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Național de Etică de 
către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării. 
 (3) În cazul în care nu există jurist se va desemna  de către consiliul de administrație o 
persoană cu studii juridice. 
 

Art. 6. (1) Ședințele Comisiei de etică universitară au loc în prezența a cel puțin 2/3 
din membrii Comisiei. 
 (2) Hotărârile Comisiei de etică universitară se iau prin votul deschis al majorității 
membrilor prezenți și sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică 
pentru hotărârile şi activitatea Comisiei revine universităţii. 
 (3) Refuzul avizării prevăzut la alin. (2) trebuie motivat. 
 (4) În cazul în care nu există jurist se va desemna  de către consiliul de administrație o 
persoană cu studii juridice. 

Art. 7.  (1) Orice persoană poate adresa Comisiei sesizări cu privire la abateri de la 
etica universitară săvârşite de membri ai comunităţii academice. Comisia se poate sesiza și 
din oficiu. 
 (2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 
 (3) Sesizarea va indica obligatoriu numele persoanei învinuite, descrierea faptelor 
imputate, numele celui care face sesizarea şi datele de contact ale acestuia din urmă (telefon, 
e-mail sau adresă de domiciliu). 
 (4) Sesizările anonime și cele nesemnate nu vor fi luate în considerare. 
 (5) În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite 
de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 
de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea 
acestora. 
 (6) În spiritul echității și deontologiei academice, membrii comunității universitare 
care vor să semnaleze încălcări ale eticii universitare trebuie să se adreseze în primul rând 
forurilor instituției, Comisiei de etică sau conducerii universității. 
 

Art. 8. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi 
personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către Comisia de etică universitară pentru 
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică 
sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 
b) retragerea sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de 

bună conduită în cercetare-dezvoltare și creație artistică; 
c) diminuarea salariului de bază/indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control 

pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%; 
d) suspendarea, pe o perioadă de maximum 24 de luni, a dreptului de înscriere la un 
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concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de 
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master 
sau de licenţă; 

e) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

  
Art. 9. Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică universitară studenţilor 

și studenților-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) suspendarea bursei; 
c) rezilierea contractului de cazare în cămin, cu sau fără pierderea dreptului de a 

încheia un nou contract de cazare în anii universitari ulteriori; 
d) exmatricularea. 

 
Art. 10.  (1) În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică universitară, 

Comisia de etică universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 
8 sau 9. 
 (2) În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare științifică, Comisia de etică 
universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 8 sau 9. 
 (3)  Comisia va stabili o sancțiune proporțională cu gravitatea faptei constatate, având 
în vedere, printre altele, scopul urmărit, consecințele directe și indirecte ale faptei, experiența 
profesională a făptuitorului, împrejurările în care fapta a fost săvârşită, comportarea generală 
în serviciu a făptuitorului și gradul de vinovăție a acestuia. 
 

Art. 11. Sancţiunile stabilite de Comisia de etică universitară sunt puse în aplicare de 
către rector, în termen de 30 de zile de la stabilirea acestora. 
 

Art. 12. (1) Sancţiunile stabilite de Comisie se aplică numai după efectuarea cercetării 
faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare. 
 (2) În acest sens, persoanei învinuite i se va comunica prin scrisoare cu confirmare de 
primire conținutul sesizării, obligația de a se prezenta în fața Comisiei pentru a-și susține 
punctul de vedere,  precum și posibilitatea de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele 
imputate.  
 (3) Comunicarea va conține în mod obligatoriu locul și ora la care se va întruni 
Comisia în scopul susținerii punctului de vedere de către persoana învinuită și termenul-
limită de transmitere a apărării scrise. 
 

Art. 13. Lipsa unui răspuns scris din partea persoanei învinuite sau absența de la 
ședința Comisiei nu vor împiedica continuarea procedurii. 
 

Art. 14. (1) Pentru a stabili existența și natura faptelor imputate, Comisia are 
libertatea de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare, inclusiv audierea persoanei 
învinuite, autorului sesizării, eventualilor martori sau altor persoane. Persoanele audiate pot fi 
asistate de un reprezentant legal. 
 (2) La cererea persoanei audiate, identitatea acesteia va fi păstrată confidențială. 
 (3) Comisia de etică universitară are deplină libertate în aprecierea probelor și a 
naturii faptelor imputate, în limitele legii și ale prezentului Regulament. 
 

Art. 15. (1) În urma procedurii, Comisia de etică universitară ia o hotărâre prin care 
poate dispune: 
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a) admiterea sesizării, cu propunerea de sancționare a persoanei învinuite conform art. 
8 sau 9; 

b) respingerea sesizării ca neîntemeiată sau nedovedită; 
c) respingerea sesizării ca nefiind de competența Comisiei, caz în care Comisia poate 

formula un punct de vedere în legătură cu faptele sesizate și poate sesiza organele 
competente, dacă este cazul. 

(2) Hotărârea Comisiei va fi comunicată prin scrisoare cu confirmare de primire 
persoanei vizate și autorului sesizării.  

(3) Hotărârile Comisiei de etică universitară se vor întemeia pe dispozițiile: 
a) Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Legii dreptului de autor și a drepturilor conexe, nr. 8/1996, cu modificările și 

completările ulterioare; 
c) Legii privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnică și inovare 

nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Cartei Universității Naționale de Arte din București; 
e) Codului de etică universitară al Universității Naționale de Arte din București 
f) prezentului Regulament. 

 
Art. 16. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară: 
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

 
Art. 17. (1) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau 

o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin 
încălcarea prevederilor Codului de etică universitară. 
 (2) Decanul poate anula rezultatele unei examinări, atunci când se dovedește că au 
fost obținute prin încălcarea dispozițiilor Codului de etică universitară. 
 
 

Capitolul III. Dispoziții finale 

Art. 18. Inexistenţa unei culpe juridice sau a unui verdict punitiv legal nu poate 
elimina răspunderea profesională şi deontologică a membrilor universităţii, a tuturor celor ce 
desfăşoară activităţi în cadrul acesteia; dreptul instituţiei de a evalua şi sancţiona activitatea 
academică din punct de vedere deontologic este o componentă a autonomiei universitare, şi el 
decurge din faptul că respectarea normelor deontologice specifice vieţii academice este o 
obligaţie profesională  pentru orice membru al comunității universitare. 
 

Art. 19. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale în Senatul 
universitar. Odată cu intrarea în vigoare, orice dispoziții contrare se abrogă. 
 

Art. 20. Aprobat în ședința Senatului din data de ___________, prin hotărârea cu 
numărul ___. 
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RECTOR, 

prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 


