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CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINA SI FARMACIE “GR. T. POPA” DIN IASI   

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE  
 

Art.1.  
Prezenta Cartă stabileşte opţiunile majore ale comunităţii universitare din Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, instituţie publică acreditată, cu personalitate juridică, 

parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din România.  

 

Art.2.  
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, este continuatoarea vechii 

Facultăţi de Medicină din Iaşi, a cărei înfiinţare a fost iniţiată de Al. I. Cuza în 1860 şi desăvârşită 

în timpul domniei lui Carol I în anul 1879. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi este o 

instituţie academică care şi-a adus o contribuţie majoră la învăţământul şi ştiinţa medicală, naţională 

şi internaţională. Universitatea, poartă numele celui care a fost Grigore Teodor Popa, profesor şi 

savant eminent, precursor al neuro-endocrinologiei mondiale. În prezenta Cartă
1
, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi va fi numită în continuare UMF Iaşi sau simplu, 

Universitatea. 

 

Art.3.  
Prezenta Cartă reglementează întreaga activitate a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. 

Popa” din Iaşi, fiind elaborată în conformitate cu prevederile Constituţiei României din anul 1991, 

revizuită în anul 2003, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în M.O. al României, 

Partea I nr. 18, anul 179 (XXIII), din 10 ianuarie 2011, altor acte normative incidente domeniului, 

în vigoare la data elaborării ei, precum şi cu normele Uniunii Europene.  

 

Art.4.  
UMF Iaşi este o instituţie publică, de învăţământ medical superior de stat, cu personalitate juridică, 

cu caracter nonprofit, de interes public, apolitică. Carta respectă criteriile şi standardele de evaluare 

academică şi acreditare, prevăzute prin lege. Misiunea asumată de către UMF Iaşi este cea de 

cercetare avansată şi educaţie. 

 

Art.5.  
UMF Iaşi respectă principiile înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, aderă la The 

Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988), Declaraţia de la Bologna privind aria 

europeană a învăţământului superior şi este afiliată la Asociaţia Europeană a Universităţilor şi la 

Asociaţia Internaţională a Universităţilor. 

 

Art.6.  
Identitatea Universităţii este definită prin:  

a. denumire: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi ;  

b. sediul: strada Universităţii nr.16, Iaşi, România;  

c. emblema, sigiliul, drapelul, imnul – adoptate de Senatul Universităţii;  

d. ziua Universităţii este stabilită la 1 Decembrie şi se sărbătoreste  anual, în prima săptămână  

a lunii decembrie.  

 

 

                                                           
1
 Prima formă a Cartei UMF Iaşi a fost elaborată în 1995 şi aprobată de Senatul UMF în decembrie 1995; prima revizie 

s-a realizat în martie 1998, a doua revizuire a fost realizată în 2006. Forma actuală a fost aprobată de Senat, după 

dezbaterea cu comunitatea universitară, în data de 22.07.2011. 
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Art.7.  
UMF Iaşi este o comunitate universitară distinctă, de sine stătătoare, ce funcţionează în 

coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), pe baza 

principiilor autonomiei universitare şi al libertăţii academice, într-un spaţiu universitar propriu. 

 

Art.8.  
(1). Comunitatea universitară este constituită din personalul didactic, personalul didactic auxiliar, 

personalul de cercetare ştiinţifică şi din studenţii de la toate formele de învăţământ pentru care UMF 

Iaşi are competenţă; comunitatea universitară conlucrează cu personalul administrativ, angajat al 

Universităţii. 

(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoanele cărora li s-a conferit calitatea de membru al 

comunităţi universitare, prin hotărârea Senatului Universitar. Acestea sunt personalităţile româneşti 

şi străine care deţin titluri onorifice conferite de Universitate, fără a avea prerogative şi competenţe 

decizionale. 

(3). Absolvenţii Universităţii (alumni), cadrele didactice şi cercetătorii care au lucrat în trecut în 

UMF Iaşi îşi pot menţine calitatea de membru al comunităţii academice, dar fără a avea prerogative 

şi competenţe decizionale. 

(4) Universitatea sprijină reunirea foştilor studenţi în asociaţii ale absolvenţilor şi încurajează 

atragerea acestora în viaţa comunităţii academice 

 

Art.9.  
(1) Interesul public prioritar al Universităţii este reprezentat de garantarea şi respectarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor în îndeplinirea 

misiunii sale de furnizor de educaţie şi cercetare, de satisfacere a nevoilor comunitare în sensul 

generării infrastructurii mentale a indivizilor, a creşterii nivelului civilizaţiei.  

(2) Membrii comunităţii universitare şi personalul administrativ se pot asocia în sindicate, în scopul 

apărării drepturilor prevăzute de lege.  

(3) Funcţionarea în spaţiul universitar a oricărei structuri organizatorice, cu sau fără personalitate 

juridică, este supusă aprobării Senatului. 

(4 ) Organizaţiile reprezentative studenţeşti recunoscute de către conducerile facultăţilor şi aprobate 

de Senat sunt: Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, Societatea Studenţilor Stomatologi Iaşi, 

Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi, Asociaţia Studenţilor Bioingineri Iaşi, care au următoarele 

abrevieri: SSMI, SSSI, SSFI, respectiv ASBI. 

 

Art.10.  
(1) Universitatea funcţionează pe baza autonomiei universitare şi a libertăţii academice, garantate 

de Constituţie, de lege şi de celelalte acte normative incidente în domeniu.  

(2) Autonomia universitară reprezintă o modalitate specifică de autoconducere prin care se dă 

dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, 

activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, alte 

drepturi stipulate în acte normative, menite a susţine şi realiza guvernanţa universitară.  

(3) În spaţiul universitar, autonomia se manifestă prin competenţe şi atribuţii specifice, exercitate la 

nivelul departamentelor, facultăţilor şi universităţii.  

(4) Autonomia universitară este exercitată prin asumarea responsabilităţii organismelor colegiale şi 

unipersonale, a răspunderii publice instituţionale, solidare sau personale.  

(5) Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice.  

 

Art.11.  
(1) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, 

strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea 
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resurselor umane şi materiale, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi în condiţii de deplină 

transparenţă. 
a. Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice. 

b. Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi colective pentru 

calitatea întregii activităţi pe care o desfăşoară Universitatea. 

c. Ansamblul de drepturi şi obligaţii, precum şi normele care reglementează viaţa comunităţii 

universitare în spaţiul propriu sunt cuprinse în Carta universitară, adoptată de Senatul 

Universitar, în condiţiile legii. 

d. Autonomia universitară se manifestă în: autonomia organizării structurilor didactice şi 

ştiinţifice; autonomia funcţională; autonomia didactică şi ştiinţifică; autonomia financiară şi 

administrativă; autonomia jurisdicţională.  

(2). Autonomia organizatorică şi funcţională 

a. Autonomia organizării structurilor Universităţii se materializează în: dreptul de a stabili şi 

reorganiza structurile interne ale Universităţii, dreptul de a alege prin vot secret funcţiile de 

conducere stabilite prin lege şi prin Carta universitară, dreptul de a elabora reglementări, 

însemne şi simboluri proprii cu respectarea legislaţiei în vigoare; dreptul de a înfiinţa 

fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale conform legii; dreptul de a selecta şi promova 

personalul didactic şi de cercetare, studenţii şi personalul tehnic-administrativ. 

b. Autonomia funcţională a Universităţii se concretizează în: dreptul de organizare a 

concursului de admitere şi a examenului de licenţă pentru absolvenţii săi; prin concurs de 

admitere, se înţelege orice formă de învăţământ universitar pentru care UMF Iaşi are 

competenţă; de programare, desfăşurare şi perfecţionare a procesului de învăţământ; de a 

stabili planurile de învăţământ (curricula) şi programele analitice (syllabi), în acord cu 

experienţa Universităţii, strategiile şi standardele naţionale şi internaţionale; de a-şi alcătui 

statele de funcţii în raport cu prevederile planurilor de învăţământ şi cu resursele umane şi 

financiare de care dispune; de a stabili criteriile de evaluare profesională a studenţilor; de a 

stabili împreună cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS) şi 

alte autorităţi naţionale, eventual internaţionale – domeniile în care se utilizează diplomele şi 

certificatele proprii; de a acorda titlurile didactice, ştiinţifice şi onorifice, în condiţiile legii; 

de a-şi orienta cercetarea ştiinţifică; de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi naţionale 

şi internaţionale; de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare; de 

a organiza şi controla serviciile economico-gospodăreşti; de a soluţiona problemele sociale 

ale comunităţii universitare; de a acorda burse de studii şi de cercetare; de a publica reviste, 

manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau orice alte materiale care sprijină învăţământul şi 

cercetarea şi de a dispune de aceste publicaţii conform misiunii asumate prin Cartă; de a 

iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă activitate care nu contravine cu 

prevederile legale şi cu acordurile internaţionale. 

(3). Autonomia didactică şi ştiinţifică 

a. Autonomia didactică a Universităţii se concretizează în: dreptul de a organiza, în condiţiile 

legii, structura internă a Universităţii; de a organiza activităţi de instruire permanentă şi 

perfecţionare; de a stabili standarde de evaluare a performanţelor academice ale cadrelor 

didactice şi profesionale ale studenţilor,  în concordanţă cu standardele naţionale şi 

internaţionale; de a participa la programele internaţionale cu caracter didactic organizate de 

Uniunea Europeană sau de alte structuri. 

b. Autonomia ştiinţifică a Universităţii este materializată în: dreptul de a iniţia şi desfăşura 

programe de cercetare ştiinţifică; de a participa la competiţiile pentru obţinerea granturilor şi 

contractelor de cercetare; de a utiliza potrivit necesităţilor resursele financiare rezultate din 

activitatea de cercetare pe bază de contract; de a realiza publicaţii ştiinţifice şi de a avea 

edituri proprii; de a organiza în interiorul său structuri de cercetare (institute, centre, 

laboratoare şi grupuri de cercetare); de a participa la activităţile organizaţiilor ştiinţifice 
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naţionale şi internaţionale; de a participa la programele de cercetare ale Uniunii Europene, 

la alte sisteme de cooperare ştiinţifică internaţională; de a evalua pe baza propriilor criterii – 

în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale – activitatea de cercetare ştiinţifică 

şi a adopta măsuri în consecinţă. 

(4). Autonomia financiară şi administrativă se concretizează în dreptul de:  

a. a utiliza şi gestiona bugetul şi resursele financiare de care dispune conform nevoilor, 

priorităţilor şi deciziilor proprii, cu respectarea prevederilor legale şi răspunderii personale;  

b. a realiza venituri prin activitatea de baza, prin cercetarea ştiinţifică şi alte activităţi permise 

de legislaţie; 

c. a stabili taxe în conformitate cu prevederile legale;  

d. a orienta investiţiile şi dotările;  

e. a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice parteneri, în funcţie de propriile necesităţi 

materiale; 

f. a prelua donaţii şi sponsorizări, cu aprobarea Consiliul de Administraţie; 

g. a acorda burse şi de a efectua plăţi; 

h. a administra spaţiul universitar şi întregul patrimoniu conform necesităţilor proprii; 

i. a organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare sau de alt gen, cu 

condiţia respectării prevederilor prezentei Carte şi ale legilor în vigoare. 

(5). Autonomia decizională 

a. Autonomia jurisdicţională a Universităţii reprezintă dreptul său de a decide prin organismele 

de conducere proprii asupra modului de aplicare a Cartei Universităţii, precum şi în legătură 

cu toate chestiunile ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii. 

b. Reglementarea atribuţiilor şi competenţelor Universităţii, facultăţilor, departamentelor se 

face de către Senat, prin regulamente, pe baza legislaţiei existente şi a prezentei Carte. 

Respectarea competenţelor este garantată prin prevederile regulamentelor, care fac parte 

integrantă din prezenta Cartă. 

c. Universitatea este reprezentată în organismele universitare, naţionale şi internaţionale prin 

Rector, alt membru al Senatului sau printr-un membru al comunitatii academice desemnat 

de Rector sau de Consiliul de Administraţie. 

d. Prerogativele ce decurg din autonomia jurisdicţională nu pot fi total sau parţial delegate 

unor organisme din afara Universităţii. 

(6). În situaţii de litigiu cu persoane fizice sau juridice, UMF Iaşi recurge la mijloacele legale de 

acţiune. În cazul unor decizii care contravin principiilor autonomiei universitare, Senatul se 

adresează organelor competente. 

 

Art.12.  
(1) Libertatea academică presupune asigurarea libertăţii de exprimare liberă a opiniilor ştiinţifice şi 

artistice în procesul didactic, a libertăţii cercetării în ceea ce priveşte stabilirea temelor, alegerea 

metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor. Libertatea academică se exprimă ca libertate 

academică individuală şi libertate academică instituţională.  

(2) Libertatea academică este garantată de lege şi înseamnă: 

a. dreptul de a selecta prin concurs membrii comunităţii universitare, în condiţiile fixate de 

lege şi Carta universitară; 

b. dreptul comunităţii universitare şi al membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite către 

comunitatea academică a UMF Iaşi cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini prin cercetare, 

dezbatere, predare, lectură, scris, etc.; 

c. dreptul de a–şi alege subiectele de cercetare şi de studiu, cu respectarea normelor de etică, a 

codurilor deontologice specifice, a principiilor financiare. Metodele, procedeele şi 

valorificarea rezultatelor cercetării sunt la latitudinea comisiei de specialitate şi a Consiliului 

de administraţie. 
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d. dreptul comunităţii universitare în ansamblu şi al fiecărui membru în parte de a participa la 

activităţile de învăţământ şi de cercetare. 

e. studenţilor li se asigură dreptul de a alege cursurile şi specializările, în conformitate cu 

normele legale şi cu planurile de învăţământ. 

(3) Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie şi Consiliile Facultăţilor pot stabili teme de 

cercetare pentru departamente şi pentru personalul didactic, funcţie de nevoile comunităţii 

universitare şi de oportunităţile conturate.  

 

Art.13.  
(1) Răspunderea publică presupune respectarea legislaţiei în vigoare, Carta proprie şi politicile 

naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior, respectiv să: 

a. respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul 

învăţământului; 

b. aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea 

calităţii în învăţământul superior; 

c. respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică şi deontologie 

profesională aprobat de Senat; 

d. asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor şi a cheltuirii fondurilor din 

surse publice, conform contractului instituţional; 

e. asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale; 

f. respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, 

precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor. 

g. participarea fiecărui membru al comunităţii academice, prin propria activitate, la creşterea 

prestigiului instituţiei.  

(2) Nerespectarea obligaţiilor cuprinse în conceptul de răspundere publică este constatată de 

Consiliul de etică şi management universitar, care propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului aplicarea măsurilor prevăzute la art. 124 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011.  

 

Art. 14  

(1). Spaţiul Universităţii cuprinde totalitatea edificiilor, terenurilor, campusurilor, institutelor de 

cercetare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum  şi dotărilor de orice fel şi cu orice destinaţie, 

folosite de Universitate, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 

Fac parte din spaţiul universitar şi clădirile destinate serviciilor de administraţie. 

(2). Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile si dotările care aparţin Ministerului Sănătăţii şi 

ministerelor cu reţea sanitară proprie, în care se desfăşoară învăţământul medical superior de stat. 

(3). Spaţiul universitar este inviolabil, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi flagrant delict. 

Accesul în spaţiul universitar este permis în condiţiile stabilite de lege şi Carta universitară. 

Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul universitar numai cu permisiunea sau la cererea 

Senatului sau, dacă nu există timpul necesar, a Rectorului, dar numai cu respectarea procedurilor 

legale. 

(4). Libera circulaţie şi accesul membrilor comunităţii academice în spaţiul universitar nu pot fi 

interzise sau limitate sub nici un motiv şi în nici o situaţie, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

Accesul în spaţiul universitar se face pe baza legitimaţiei de student sau de angajat al UMF Iaşi. 

(5). Dreptul de grevă nu poate fi exercitat prin interzicerea sau limitarea accesului membrilor 

comunităţii academice în spaţiul universitar.  

(6). Consiliul de Administraţie, prin decizii interne, stabileşte programul după care are loc accesul 

în Universitate, în zilele de lucru şi zilele libere. Senatul sau Consiliul de Administraţie şi 

conducerile facultăţilor pot reglementa, motivat, limitarea accesului în incinta Universităţii, 

respectiv facultăţii, în anumite perioade. 
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Art.15 

(1) Patrimoniul Universităţii este constituit, potrivit legii, din construcţii, terenuri, dotări, valori 

materiale şi nemateriale. 

(2) Senatul aproba planul anual de dezvoltare patrimonială.  

(3) Administrarea (inclusiv închirierea)
2
 şi protejarea patrimoniului se fac de către Consiliul de 

Administraţie, în condiţiile legii, pe baza legislaţiei speciale şi Regulamentului de administrare şi 

gestionare a Patrimoniului UMF Iaşi, aprobate de Senat.  

 

Art. 16 

(1). Pe baza prevederilor prezentei Carte, se elaborează următoarele regulamente speciale prin care 

se organizează, desfăşoară şi controlează activităţile din Universitate: 

A. Regulamente pentru cadre didactice 
a. Regulament de activitate didactică 

b. Regulament de încadrare, evaluare şi promovare a personalului didactic şi ştiinţific  

c. Regulament privind acordarea titlurilor academice şi onorifice 

d. Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii academice 

e. Regulament pentru desfăşurarea alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere 

academică 

f. Regulamentul comisiei de etică  

g. Codul de etică şi deontologie profesională universitară 

B. Regulamente pentru cercetare ştiinţifică 
a. Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică a cercetării 

b. Regulament privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

C. Regulamente pentru studii universitare 
a. Regulament de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare  

b. Metodologia de desfăşurare a examenelor având la baza testul grilă unic  

c. Regulament privind mobilităţile interne şi externe, inter- şi intrauniversitare 

D. Regulamente pentru studii de masterat 
a. Regulament studii masterat  

b. Metodologie de admitere la masterat  

E. Regulamente pentru studii doctorale 
a. Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de 

doctorat  

b. Metodologia de admitere la doctorat 

F. Regulamente pentru studii postuniversitare 
a. Regulament studii postuniversitare 

b. Regulament studii de rezidenţiat 

G. Regulamente pentru activitate administrativă 
a. Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei financiar-contabile 

b. Regulament de organizare şi funcţionare al departamentului de management a 

calităţii şi control intern managerial 

c. Regulament de organizare şi funcţionare al Universităţii 

d. Regulament de organizare şi funcţionare al managementului administrativ  

e. Regulament privind administrarea şi gestionarea patrimoniului 

f. Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale pentru studenţi 

g. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UMF IASI  

                                                           
2
 Folosirea dotărilor UMF Iaşi în clinici şi laboratoare va fi reglementată prin Regulamentul de administrare şi 

gestionare a patrimoniului 
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h. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Auditului Public Intern 

i. Regulament privind deplasările efectuate de personalul didactic, didactic auxiliar şi 

administrativ 

(2) Orice regulament, după ce este supus dezbaterii comunităţii universitare şi aprobării Senatului 

Universitar, va face parte integrantă din Carta universitară (ca anexă).  

Senatul poate decide, în aceleaşi condiţii, elaborarea altor regulamente sau / şi completarea / 

modificarea regulamentelor deja existente. Noile modificări vor fi supuse aprobării Senatului, după 

consultarea cadrelor didactice şi studenţilor, de la toate formele de învăţământ. 

(3) Regulamentele prevăzute în Cartă se adaptează la noile legi în termen de 90 de zile, dar nu mai 

târziu de 1.10.2011, dată la care intră în vigoare. 

 

Capitolul II - MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UMF IAŞI 

 

Art. 17.  

Pentru îndeplinirea misiunii asumate (cercetare avansată şi educaţia) UMF Iaşi are ca roluri 

fundamentale: 

(1) formarea şi perfecţionarea absolvenţilor şi specialiştilor în medicină, medicină dentară, 

farmacie, bioinginerie medicală şi asistenţă de sănătate; 

(2) crearea, tezaurizarea şi difuzarea valorilor ştiinţelor biomedicale şi afirmarea lor în circuitul 

european şi mondial; 

(3) ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor sistemului naţional de sănătate publică; 

(4) cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, a deontologiei şi bioeticii, în 

spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului supremaţiei 

legii; 

 

Art. 18.  

Universitatea îndeplineşte aceste misiuni prin următoarele obiective: 

(1). formarea de specialişti cu pregătire superioară, performanţi în raport cu nivelul naţional şi 

internaţional. 

(2). actualizarea şi perfecţionarea continuă a pregătirii specialiştilor, prin diferite forme de 

învăţământ postuniversitar; 

(3). managementul calităţii serviciilor educaţionale de formare iniţială şi continuă oferite de 

universitate; 

(4). optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, pentru ridicarea 

nivelului calitativ, creşterea competitivităţii şi afirmării performanţelor şcolii medicale ieşene şi 

pentru îmbunătăţirea continuă a asistenţei medicale; 

(5). promovarea relaţiilor de cooperare internaţională, integrarea în sistemul european de 

învăţământ medical, prin realizarea standardelor de structură, calitate şi eficienţă; 

(6). promovarea deontologiei şi a bioeticii, apărarea valorilor democraţiei, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale individului în statul de drept; 

(7). asigurarea bazei materiale corespunzătoare tuturor acestor activităţi, precum şi a unor condiţii 

de muncă adecvate pentru toţi membrii comunităţii academice. 

 

Art. 19.  

UMF Iaşi emite diplome de licenţă, diplome de master, diplome şi certificate de studii 

postuniversitare; conferă titlul de doctor în ştiinţe, încununează contribuţia unor personalităţi, din 

ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane cu titlurile de doctor 

honoris causa, profesor onorific, profesor asociat (invitaţi pe o durată determinată), membru de 

onoare al Senatului şi onorează activităţile de excepţie ale profesorilor săi consultanţi cu titlul de 

profesor emerit. 
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Art. 20.  

Pentru desfăşurarea unor activităţi menite să contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale, 

Universitatea va elabora planuri strategice de dezvoltare instituţională (pentru 4 ani) şi planuri 

operaţionale anuale. 

 

 

Capitolul III - PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMUNITĂŢII 

UNIVERSITARE DIN UMF IASI 

 

Art.21.  
Principiile care fundamentează misiunea, viziunea şi activitatea Universităţii de Medicină şi 

Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi  sunt:  

a. principiul legalităţii;  

b. principiul guvernanţei universitare;  

c. principiul autonomiei universitare;  

d. principiul libertăţii academice; acesta se corelează cu asumarea răspunderii individuale;  

e. principiul calităţii în raport cu standardele de referinţă şi bunele practici naţionale şi 

internaţionale în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică;  

f. principiul eficienţei, bazat pe gestionarea resurselor universităţii în vederea obţinerii de 

rezultate educaţionale performante;  

g. principiul desfăşurării activităţii didactice şi de cercetare centrate pe student, ca beneficiar 

direct al sistemului de învăţământ superior;  

h. principiul răspunderii publice la nivel instituţional şi individual pentru performanţele 

educaţionale şi de cercetare ale universităţii;  

i. principiul respectării dreptului la opinie a studenţilor şi cadrelor didactice, cu condiţia 

neafectării prestigiului, imaginii şi integrităţii instituţionale;  

j. principiul incluziunii sociale, fundament al formării în raport cu cerinţele de pe piaţa muncii;  

k. principiul asigurării egalităţii de şanse pentru toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, 

sex, rasă, religie, apartenenţă politică şi ideologică, cu excepţia situaţiilor reglementate altfel 

de lege;  

l. principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, prin asigurarea transparenţei 

instituţionale, în conformitate cu prevederile legale;  

m. principiul respectării libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, cadrelor 

didactice şi cercetătorilor;  

n. principiul egalei demnităţi şi egalei măsuri în evaluarea meritelor şi conduitelor; 

o. principiul egalei exigenţe în autoapreciere şi aprecierea celorlalţi;  

p. principiul corectitudinii şi loialităţii faţă de instituţie, faţă de fiecare membru al comunităţii 

academice;  

q. principiul respectării eticii în cercetarea ştiinţifică;  

r. principiul întemeierii culturii organizaţionale în sistemul de valori universale acceptate în 

spaţiul academic;  

 

Art.22.  
Toate principiile enumerate produc efecte asupra comunităţii academice şi a spaţiului universitar.  

În Universitate sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate, aşa cum sunt definite în 

Codul de etică şi deontologie profesională universitară, şi orice acţiuni care pun în pericol sănătatea 

şi integritatea fizică a studenţilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi 

activităţile de natură partinică şi prozelitism religios.  
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Art. 23.  

(1) Comunitatea universitară a UMF Iaşi este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără 

discriminări. 

(2). Intrarea în comunitatea universitară se face, potrivit legii, numai prin concurs, validat de 

către Consiliul Facultăţii şi aprobat de Senatul Universitar, conform legii; menţinerea celor admişi 

în comunitatea academică este condiţionată de respectarea Legislaţiei, Cartei şi Regulamentelor 

Universităţii precum şi de îndeplinirea îndatoririlor fundamentale, de reprezentarea corectă a 

intereselor Universităţii şi apărarea prestigiului ei.  

(3) Criteriile fundamentale ale apartenenţei şi promovării în comunitatea academică sunt 

competenţa profesională, integritatea morală şi loialitate faţă de Universitate. 

(4). Desfăşurarea unor activităţi care se dovedesc că aduc prejudicii grave instituţiei este 

incompatibilă cu calitatea de membru al comunităţii universitare. 

(5) Studenţii de la învăţământul universitar şi postuniversitar (rezidenţii), sunt parteneri în 

acţiunile comune de formare a specialiştilor competitivi; opiniile lor constituie o modalitate de 

retrocontrol, de evaluare şi ameliorare a activităţii universitare. 

 

Art. 24.  

Selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de 

muncă ale personalului sunt de competenţa Consiliului de Administraţie, la propunerea Consiliului 

Facultăţii (pentru personalul didactic). Angajarea personalului se realizează doar în baza 

concursului organizat de Universitate, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi 

reglementarilor specifice elaborate de MECTS, pentru posturile didactice şi, în conformitate cu 

prevederile Codului muncii, pentru posturile administrative. 

 

Art. 25.  

Activităţile educaţionale de formare iniţială şi continuă se realizează pe baza principiilor şi 

metodologiilor didactice moderne şi trebuie să fie deschise achiziţiilor permanente şi integrării în 

comunitatea europeană; respectând Declaraţia de la Bologna şi alte reglementări se urmăreşte 

armonizarea cu învăţământul european, pe abilităţi generale şi specifice, pe curricula de bază, pe 

sistemul european de credite transferabile, pe evaluare şi performanţă, pe controlul şi asigurarea 

calităţii. 

 

Art. 26.  

(1). Activitatea didactică se organizează sub forma învăţământului de zi şi se desfăşoară în limba 

română şi în limbi de circulaţie internaţională (engleza şi franceza), în programe de studii 

autorizate / acreditate sau activităţi didactice conform legii şi criteriilor naţionale de autorizare şi 

acreditare.  

(2). Formele de studiu oferite de UMF Iaşi sunt atât de nivel universitar cât şi de nivel 

postuniversitar. 

 

Art.27.  

(1) Studiile universitare de licenţă sunt organizate în UMF Iaşi, potrivit legii, pe specializările 

reglementate sectorial şi general, în Uniunea Europeană prin norme speciale. 

(2) Studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri: ciclul I de studii universitare de licenţă 

(organizat pe domenii şi specializări de studiu); ciclul II studii universitare de masterat şi ciclul III 

studii universitare de doctorat – distincte ca admitere, durată, organizare, conţinut, absolvire, 

finanţare si cofinanţare, în concordanţă cu reglementările din Uniunea Europeană. 

(3) Organizarea fiecărui ciclu, stabilirea conţinutului său (cunoştinţe şi competenţe generale şi de 

specialitate; abilităţi cognitive specifice), conform legii, este de competenţa Universităţii, cu 

aprobarea MECTS. 
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(4). Pentru medicină, medicină dentară şi farmacie – profesii reglementate în UE prin norme 

speciale – ciclul I şi II sunt oferite comasat, într-un program de studii universitare de zi, cu o 

durată  de 5, respectiv 6 ani,  diplomele obţinute fiind, potrivit legii, echivalente titlului de master. 

În acest caz studiile de masterat efectuate după terminarea Facultăţii asigură obţinerea unor 

competenţe profesionale complementare. Bioingineria Medicala este reglementată general si se 

supune procesului Bologna. 

(5). În toate Facultăţile se va aplica obligatoriu Sistemul european de credite de studii transferabile 

(ECTS) intra- şi interuniversitare (interne, externe) care permite mobilitatea studenţilor şi o 

flexibilitate sporită pentru dobândirea unei pregătiri adecvate. Creditele sunt definite ca valori 

numerice alocate unor unităţi de cursuri şi alte activităţi didactice, prin care se apreciază cantitatea 

medie de muncă efectuată de student pentru însuşirea unei discipline; se acordă în total 60 credite / 

an de studiu. 

(6). Studiile universitare de masterat şi doctorat se vor desfăşura conform prevederilor 

Regulamentelor speciale, realizate pe baza legilor şi ordinelor MECTS. 

 

Art. 28.  

(1). Învăţământul postuniversitar – medical, medico-dentar şi farmaceutic uman – constă, potrivit 

legii, din: învăţămint postdoctoral, rezidenţiat, specializare pentru dobândirea unei alte specialităţi, 

educaţie continuă în domeniu. Toate formele de învăţământ se organizează şi se finalizează potrivit 

legii, fiind gratuite si / sau cu taxe. Durata, programele analitice şi modul de finalizare a studiilor 

postuniversitare, precum şi taxele percepute se aprobă de Consiliul de Administraţie. 

(2) Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt programe destinate persoanelor care au 

obţinut o diploma de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul 

postdoctoral, au o durată de minimum un an şi se desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale pe baza 

planului de cercetare propus de cercetatorul postdoctoral şi aprobat de şcoala doctorală. 

(3) Învăţământul de rezidenţiat, care se desfăşoară conform Regulamentului pentru studii de 

rezidenţiat, este coordonat de către Departamentul de pregatire în rezidenţiat subordonat direct 

conducerii Universităţii, fiind condus de către Prorectorul pentru studii postuniversitare şi 

problemele rezidenţilor.  

 

Art.29.  

(1). Planurile de învăţământ (curricula) vor fi în concordanţă cu standardele naţionale şi europene 

şi vor asigura dobândirea cunoştinţelor definitorii pentru domeniul de studiu şi pentru a asigura un 

învăţământ centrat pe student. Planurile de învăţământ vor cuprinde discipline obligatorii, 

opţionale şi facultative. Planurile de învăţământ se elaborează de către Departamente, se avizează în 

Consiliul facultăţii, se aprobă de Senat şi se avizează de MECTS. Modificarea planurilor de 

învăţământ (discipline obligatorii) se poate face începând cu anul I.  

(2). Programele analitice (syllabi) trebuie să fie armonizate între ele, actualizate şi diversificate 

permanent – prin raportare la standardele naţionale şi internaţionale. Pentru o mai bună eficienţă şi 

adaptare la progresele ştiinţifice şi necesităţile asistenţei medicale temele de studiu, în cazul 

disciplinelor complementare vor fi astfel concepute încât să nu existe suprapuneri. 

(3). Planurile de învăţământ şi Programele analitice se elaborează de către coordonatorii de 

activitate didactică (după consultarea tuturor cadrelor didactice); dupa analizarea, integrarea şi 

aprobarea la nivel de departament, ele sunt analizate şi definitivate în cadrul Biroului de reformă 

curiculară subordonat Decanatului Facultăţii. Forma finală este supusă aprobării Consiliului 

Profesoral şi validării de către Senat la propunerea Comisiei pentru studii universitare şi evaluare 

academica coordonata de Prorectorul cu problemele de studii universitare de licenţă.  

(4) Biroul de reformă curiculară se constituie la nivelul fiecărei facultăţi; componenţa sa fiind 

aprobată de Consiliul Facultăţii; este alcătuit din cadre didactice cu o experienţă atestată în 

domeniul strategiei curriculare. 
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(5). Planurile de învăţământ vor fi evaluate periodic iar programele analitice vor fi revizuite anual, 

inclusiv prin consultarea celor mai buni studenţi şi absolvenţi, a unor specialişti din rândul 

angajatorilor, organizaţii profesionale şi alte facultăţi/instituţii. 

 

Art.30.  

Eficienţa învăţământului trebuie urmarită şi susţinută permanent prin îmbunătăţirea 

managementului calităţii, administrării resurselor, asigurarea suportului material, în vederea 

pregătirii practice şi aplicative a studenţilor şi asigurării facilităţilor sociale necesare lor. 

 

Art.31.  

Cercetarea ştiinţifică se organizează şi se realizează în structurile academice ale Universităţii, prin 

Regulamente aprobate de Senat, pe baza principiilor stabilite de MECTS, Autoritatea Naţională 

pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi ofertelor Consiliului Naţional al Cercetării Stiinţifice 

(CNCS), programelor de cercetare postdoctorală, altor programe, precum şi pe baza planurilor 

interne ale Facultăţilor. 

 

Art. 32.  

(1) Cadrele didactice anagajate ale UMF Iasi pot desfaşura activitate sub forma activităţii de 

“integrare”, în unităţile sanitare publice sau private care sunt baze clinice ale Universităţii. 

(2) Susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de 

învăţământ superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al Universităţii. 

(3) UMF Iaşi este for metodologic pentru unităţile medicale din Moldova, iar membrii comunităţii 

universitare pot fi membri ai societăţilor profesional-ştiinţifice de profil şi / sau a Comisiilor de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii. 

(4) UMF Iaşi acreditează unităţile medicale din teritoriul arondat de Ministerul Sănătăţii pentru 

realizarea învăţământului postuniversitar (de specialitate, rezidenţiat). 

 

Art.33. 

(1). Criteriile fundamentale de evaluare a calificării şi performanţei academice sunt: competenţa 

didactică recunoscută şi  activitatea ştiinţifică proprie.  

(2) UMF Iaşi are definit şi implementat sistemul de evaluare a calităţii, prin Regulamentul de 

evaluare şi asigurare a calităţii; Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, numită prin 

decizia Rectorului, este responsabilă pentru implementarea sistemului calităţii. 

(3). Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii va elabora un Raport anual şi propuneri 

adecvate care, după validare de către Senat, va fi disponibil tuturor persoanelor interesate; potrivit 

legii, acest raport este o precondiţie obligatorie pentru orice demers de obţinere a finanţării de bază 

sau complementare a Universităţii şi o premisă de evaluare externă şi certificarea calităţii de către 

agenţii specializate. 

 

Art.34. 

Perfecţionarea personalului didactic se realizează prin proiecte naţionale şi internaţionale, 

învăţământ postuniversitar, programe de documentare şi de specializare, schimburi de experienţă 

organizate în ţară sau străinătate, precum şi prin programe de cercetare ştiinţifică. Universitatea, în 

baza Regulamentelor şi deciziilor proprii poate asigura cadrul perfecţionării profesionale a 

salariaţilor săi. 

 

Art.35. 

UMF Iaşi promovează parteneriatul şi relaţiile de colaborare în domeniul învăţământului şi 

cercetării ştiinţifice cu institute de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din 

străinătate. Parteneriatul se poate materializa sub forma doctoratelor şi masteratelor în cotutelă şi a 
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programelor de masterat şi doctorat comune, precum şi prin orice fel de colaborare ştiinţifică la 

nivel individual sau instituţional. 

 

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNIVERSITĂŢII  

 

Art.36.  
(1) În îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, Universitatea cuprinde următoarele 

componente organizatorice: facultăţi, departamente şi structuri departamentale, institute de 

cercetare şi centre de cercetare, şcoli doctorale, centre pentru formare continuă, direcţia generală 

administrativă şi alte structuri prevăzute de lege.  

(2) Universitatea poate înfiinţa, pe perioadă determinată şi pe proiecte, unităţi de cercetare distincte 

sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, cu autonomie şi statute proprii, aprobate de Senatul 

Universităţii.  

 

Art.37.  
Organizarea studiilor universitare, privind: structura anului universitar, programele de studii 

universitare, contractele de studii, admiterea la programe de studii, examenele de finalizare a 

studiilor, examenele de evaluare pe parcurs a studenţilor, diplomele şi alte acte de studii, creditele 

de studii, organizarea ciclurilor de studii, organizarea învăţământului postuniversitar, este 

reglementată prin regulamente aprobate de Senatul Universitar.  

 

Art.38.  

În scopul realizării unui management academic şi administrativ de performanţă, elaborarea şi 

perfecţionarea structurii organizatorice a Universităţii se va baza pe următoarele principii: 

a. separarea direcţiilor, academic şi administrativ, în organigramă, pentru a permite o 

gestiune flexibilă a universităţii; 

b. unicitatea în  conducere, conform căruia un compartiment, serviciu sau o persoană trebuie 

să aibă un singur şef ierarhic direct; 

c. utilizarea eficienta a resurselor umane; 

d. delegarea de autoritate, din partea funcţiilor de conducere către persoane desemnate prin 

decizii; delegarea de competenţă nu exonorează pe manager de responsabilitate. 

 

Art. 39.  

Universitatea sau componentele ei au dreptul de a organiza şi de a administra, singure sau în 

colaborare cu alte instituţii, persoane juridice, unităţi (institute sau centre) de cercetare ştiinţifică şi 

/ sau laboratoare centrale care au obţinut sau care sunt în curs de obţinere a acreditării pentru 

domeniul de activitate pe care-l desfăşoară; ele au în dotare instalaţii şi echipamente dedicate unui 

program formativ şi / sau de cercetare / eventual de prestări servicii înalt calificate; funcţionează, de 

regulă, în regim de autofinanţare. 

 

Art. 40.  

(1). Biblioteca UMF Iaşi asigură fondul necesar pentru documentare pentru activităţile de 

învăţământ şi cercetare; Biblioteca UMF Iaşi funcţionează pe baza unui regulament propriu. 

(2). Publicaţiile UMF Iaşi sunt ştiinţifice, didactice şi culturale; ele pot fi tipărite în Editura „Gr. T. 

Popa” Iaşi. 

 

Art.41.  
(1) Funcţionarea Universităţii se asigură prin organele sale de conducere, prin organele de 

conducere ale entităţilor structurale componente şi, după caz, ale consorţiului din care fac parte.  
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(2) Structurile de conducere din Universitate sunt: Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie, 

Consiliile facultăţilor, Consiliile departamentelor şi Consiliul pentru studiile universitare de 

doctorat.  

(3) Structurile departamentale sunt organizate la nivelul Universităţii pentru gestionarea unor forme 

de învăţământ, a activităţilor de cercetare, managementul proiectelor, granturilor şi contractelor, a 

activităţilor de asigurare a calităţii, a activităţilor de formare continuă şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii. 

 

Art.42.  
Funcţiile de conducere ale Universităţii sunt următoarele:  

a. rector, prorectori, directorul general administrativ, la nivelul universităţii;  

b. decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii;  

c. directorul de departament, la nivelul departamentului;  

 

Art.43.  
Funcţiile didactice în Universitate sunt următoarele:  

a. asistent universitar;  

b. lector universitar/şef de lucrări;  

c. conferenţiar universitar;  

d. profesor universitar.  

 

Art.44.  
Funcţiile de cercetare din Universitate sunt:  

a. asistent cercetare;  

b. cercetător ştiinţific;  

c. cercetător ştiinţific gradul III;  

d. cercetător ştiinţific gradul II;  

e. cercetător ştiinţific gradul I.  

 

Art.45.  
(1)Echivalenţa funcţiilor de cercetare cu funcţiile didactice este următoarea:  

a. cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o 

diplomă de doctor;  

b. cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări;  

c. cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar;  

d. cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar.  

(2) Echivalarea funcţiilor didactice cu funcţii de cercetare se realizează prin hotărâre de Senat.  

 

Art.46.  
Funcţiile didactice auxiliare din Universitate sunt următoarele: bibliotecar, secretar, administrator 

financiar, administrator de patrimoniu. În universitate pot exista şi alte funcţii didactice auxiliare şi 

de cercetare auxiliare, în conformitate cu Nomenclatorul general, elaborat de MECTS şi MMFPS.  

 

Art. 47.  
Posturile didactice şi de cercetare vacante din Universitate se ocupă prin concurs public, în 

conformitate cu prevederile legale, în baza Metodologiei-cadru, aprobată prin hotărâre a Guvernului 

şi a metodologiei proprii a Universităţii.  

 

Art.48.  
Raporturile ierarhice la nivelul Universităţii sunt următoarele:  
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a. Rectorul are în autoritate, subordonare şi coordonare directă următoarele funcţii: Prorector, 

Director General Administrativ, Decan, Prodecan, Director de departament şi Director de 

structură departamentală;  

b. Prorectorul are în autoritate, subordonare şi coordonare directă următoarele funcţii: Decan, 

Prodecan, Director de departament şi Director de structură departamentală. Prorectorul are 

raporturi de colaborare cu alte funcţii de conducere existente la nivelul universităţii;  

c. Directorul General Administrativ are în autoritate, subordonare şi coordonare directă 

funcţiile de conducere şi execuţie existente la nivelul entităţii funcţionale pe care o conduce. 

Directorul General Administrativ are şi raporturi de colaborare cu toate funcţiile de 

conducere de la nivelul universităţii şi facultăţilor;  

d. Decanul are în autoritate, subordonare şi coordonare directă Prodecanul, Directorul de 

departament şi personalul didactic şi de cercetare din cadrul facultăţii. Decanul are raporturi 

de colaborare cu Directorul General Administrativ, cu ceilalţi Decani şi cu Directorii 

departamentelor funcţionale, organizate la nivelul universităţii;  

e. Prodecanul are în autoritate, subordonare şi coordonare directă Directorul de departament şi 

personalul didactic şi de cercetare din cadrul facultăţii. Prodecanul are raporturi de 

colaborare cu Directorul General Administrativ, cu ceilalţi Decani şi cu Directorii 

departamentelor funcţionale, organizate la nivelul universităţii;  

f. Directorul de departament are în autoritate, subordonare şi coordonare directă toate cadrele 

didactice şi de cercetare cuprinse în respectiva structură. Directorul de departament didactic 

şi de cercetare are raporturi de colaborare pe orizontală cu ceilalţi directori de departamente.  

g. Directorul de structură departamentală, organizată la nivelul Universităţii, are în autoritate, 

subordonare şi coordonare directă întreg personalul cuprins în organizarea structurii şi are 

relaţii de colaborare cu ceilalţi Directori de departamente.  

 

Art.49. Incompatibilităţi şi conflicte de interese 
(1) Incompatibilitatea reprezintă interdicţia de a exista raporturi ierarhice directe între personalul 

didactic, de cercetare sau auxiliar care ocupă o funcţie de conducere şi soţii, afinii sau rudele până 

la gradul al III-lea inclusiv ai acestora. În conformitate cu prevederile legii, incompatibilitatea 

presupune şi interdicţii privind exercitarea concomitentă a unor funcţii şi demnităţi.  

(2) Conflictul de interese reprezintă o situaţie, concretă sau posibilă, în care un cadru didactic, de 

cercetare sau didactic auxiliar ori o societate, la care acesta este asociat sau acţionar, are interese 

personale ori patrimoniale contrare sau neloiale universităţii, exercitate astfel încât să influenţeze 

negativ realizarea obiectivă a atribuţiilor funcţiei ocupate sau să afecteze votul în cadrul organelor 

colegiale de conducere.  

 

Art.50.  
(1) Incompatibilităţile la nivelul Universităţii presupun, sub aspectul conducerii, controlului, 

autorităţii şi evaluării, conform legii, următoarele:  

a. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Rectorului, afinii sau rudele până la gradul al III-lea 

inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: Prorector, Director General Administrativ, 

Decan, Prodecan, Director de departament şi Contabil-şef;  

b. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Prorectorului, afinii sau rudele până la gradul al III-

lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: Director General Administrativ, Decan, 

Prodecan, Director de departament şi Contabil-şef;  

c. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Directorului General Administrativ, afinii sau 

rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: Director, Şef-

serviciu, Şef-birou, Şef - compartiment, Şef - departament;  
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d. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Decanului, afinii sau rudele până la gradul al III-lea 

inclusiv ai acestuia a funcţiei de Prodecan, Director de departament ori a unei funcţii de 

execuţie didactice sau de cercetare ori didactice sau de cercetare auxiliare;  

e. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Prodecanului, afinii sau rudele până la gradul al III-

lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de Director de departament ori a unei funcţii de execuţie 

didactice sau de cercetare ori didactice sau de cercetare auxiliare;  

f. interzicerea ocupării de către soţul/soţia Directorului de departament, afinii sau rudele până 

la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a unei funcţii de execuţie în cadrul aceluiaşi 

departament;  

g. interzicerea evaluării directe a soţului/soţiei, afinilor ori a rudelor până la gradul al III-lea 

inclusiv;  

h. interzicerea soţilor, afinilor sau a rudelor până la gradul al III-lea de a face parte din acelaşi 

organ colegial de conducere.  

(2) Persoanele care deţin funcţii de conducere nu pot participa la evaluarea soţilor, afinilor sau 

rudelor până la gradul al III-lea.  

(3) Cadrele didactice şi/sau de cercetare titulare, care ocupa funcţiile de Rector, Prorector, Director 

General Administrativ, Decan, Prodecan şi Director de departament şi/sau soţul/soţia, afini sau rude 

până la gradul al III-lea pe o funcţie aflată în subordonarea şi coordonarea directă a acestor funcţii, 

au la dispoziţie 30 zile calendaristice pentru ieşirea din incompatibilitate.  

(4) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar, care deţine o funcţie de conducere sau o 

calitate în cadrul unui organ colegial de conducere şi este ales pentru exercitarea unui mandat pe o 

altă funcţie de conducere, ce nu poate fi cumulată conform legii, cu funcţia iniţială, are obligaţia ca 

în termen de 30 de zile calendaristice de la ivirea incompatibilităţii să opteze pentru una dintre cele 

două funcţii.  

(5) Nu pot sa facă parte din comunitatea universitară persoanele care, prin orice mijloace, au adus 

atingere prestigiului şi bunei funcţionări a Universităţii, precum şi persoanele, care au avut calitatea 

de titulari ai Universităţii şi au fost excluşi din această comunitate. Excluderea din comunitatea 

universitară se dispune prin hotărâre a Senatului.  

 

Art.51.  
Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar titular este în conflict de interese dacă se află în 

una dintre următoarele situaţii:  

a. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice şi juridice, cu care are relaţii cu caracter patrimonial;  

b. este chemat să rezolve cereri să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice, care sunt soţul/soţia, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv.  

c. participă în cadrul aceleiaşi comisii sau aceluiaşi organ colegial de conducere, constituite 

conform legii, cu alte cadre didactice, de cercetare sau didactice auxiliare, care au calitatea 

de soţ, afin sau rudă până la gradul al III-lea inclusiv;  

d. interesele sale patrimoniale, ale soţului, afinilor sau rudelor sale până la gradul al III-lea 

inclusiv pot influenţa deciziile, pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei;  

e. desfăşoară activităţi în cadrul unor comisii de doctorat, de masterat sau de licenţă, 

organizate de către alte universităţi, fără aprobarea Senatului Universitar;  

f. ocupă funcţii sau desfăşoară activităţi de predare sau cercetare la alte instituţii de învăţământ 

superior publice sau private, fără aprobarea Senatului Universitar;  

g. desfăşoară activităţi ce presupun o conduită neconformă cu etica şi deontologia profesională 

ori aduc prejudicii de imagine Universităţii, prin propagandă de destructurare instituţională, 

campanii de dezinformare în mass-media ori alte activităţi, care pot afecta realizarea 

misiunii instituţiei;  
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h. deţine o funcţie de conducere la Universitate şi părţi sociale la altă instituţie de învăţământ 

medical;  

i. deţine o funcţie de conducere la Universitate şi funcţia de preşedinte al unui partid politic la 

nivel local sau naţional.  

 

Art. 52.  
(1) În cazul existenţei unui conflict de interese, personalul didactic, de cercetare sau didactic 

auxiliar, este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea 

unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct ori să 

informeze preşedintele organului colegial de conducere despre abţinerea sa.  

(2) Conducerea Universităţii şi conducerile celorlalte structuri sunt obligate să ia măsurile care se 

impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiilor didactice, de cercetare şi didactice auxiliare şi 

pentru rezolvarea situaţiilor prevăzute de art. 50 lit. a-f.  

(3) Pentru situaţiile prevăzute de art. 50 lit. g-h, Senatul Universitar dispune, la propunerea 

Rectorului, ieşirea din starea de conflict de interese prin destituirea din funcţia de conducere sau, 

după caz, desfacerea contractului individual de muncă.  

(4) În condiţiile, în care Senatul Universitar este sesizat cu privire la o situaţie de conflict de 

interese a Rectorului, acesta nu poate dispune destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de 

muncă, fără procedura prealabilă a referendumului.  

Art.53.  
(1) Orice persoană poate sesiza, sub semnătură proprie, existenţa situaţiilor de incompatibilitate şi 

conflicte de interese. Sesizările anonime nu sunt luate în considerare.  

(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese au la 

dispoziţie 30 de zile calendaristice, pentru a ieşi din această situaţie juridică, sub sancţiunea 

desfacerii contractului individual de muncă.  

(3) Răspunderea publică pentru rezolvarea situaţiilor de incompatibilitate şi de conflicte de interese 

incumbă Senatului Universitar, Rectorului şi tuturor persoanelor ce ocupă funcţii de conducere, în 

subordinea cărora se ivesc situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese.  

(4) Încălcarea dispoziţiilor referitoare la incompatibilitate şi conflicte de interese atrage, după caz, 

răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.  

(5) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar, care ocupă o funcţie de conducere, de 

control sau de evaluare ori candidează pentru ocuparea unei astfel de funcţii va da o declaraţie pe 

propria răspundere referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese.  

 

Art.54.  
Nu pot deţine sau candida pentru ocuparea unei funcţii de conducere :  

a. persoanele care au vârsta legală de pensionare la data alegerilor;  

b. persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni de serviciu sau în 

legătură cu serviciul ori pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;  

c. persoanele care au desfăşurat activitate de poliţie politică, constatată prin hotărâre 

judecătorească definitivă;  

d. persoanele care au depăşit numărul legal de mandate. 

 

Art.55.  
(1) Funcţiile de conducere din Universitate, cu excepţia Rectorului, sunt confirmate de Senatul 

Universitar.  

(2) Persoana aflată într-o funcţie de conducere poate pierde calitatea respectivă prin revocare, 

suspendare, destituire, demisie, deces, pierderea calităţii de membru al comunităţii universitare.  

(3) Persoana aleasă într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin procedura folosită 

pentru alegere, la iniţiativa unei treimi din numărul total al electorilor, după audierea prealabilă a 
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acesteia. Persoana numită prin concurs într-o funcţie de conducere, poate fi revocată la iniţiativa 

unei treimi din Senatul Universitar.  

(4) Funcţiile de Rector, Prorector, Director General Administrativ, Decan, Prodecan, Director de 

departament şi Director de structură departamentală nu pot fi cumulate.  

 

Conducerea Universităţii  
 

Art. 56. 

(1) Structurile de conducere ale UMF Iaşi sunt:  

a. Senatul Universitar şi Consiliul de Administraţie, la nivelul universităţii; 

b. Consiliul facultăţii la nivelul facultăţii; 

c. Consiliul departamentului.  

(2) IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), respectiv de 

Directorul acestui consiliu. Funcţia de Director al Consiliului pentru studiile universitare de 

doctorat este asimilată funcţiei de Prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru 

studiile universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat. 

(3) La nivelul departamentului, Directorul de departament şi membrii consiliului departamentului 

sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 

(4) La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după următoarea 

procedură: 

a. componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de 

cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare 

în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 

didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot 

universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii; 

b. Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către Rectorul Universităţii la nivelul 

facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul Universităţii sau din orice facultate 

de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au 

primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza 

minimum 2 candidaţi; 

c. Decanul îşi desemnează Prodecanii după numirea de către Rector. 

(5) Consiliul şcolii doctorale (CSD) se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al 

conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă. 

(6) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii, 

al facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe facultăţi, 

departamente, secţii / linii de predare, programe de studii, raportat la numarul total de studenti. 

 

Art. 57 
Senatul Universitar este structura de conducere colegială a Universităţii, condus de un Preşedinte.  

 (1) Senatul Universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din minim 25% 

reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii Senatului Universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin 

votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al 

tuturor studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul Universitar, pe cote-părţi 

proporţional cu numărul total de studenţi.  

(2) Senatul Universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele Senatului 

Universitar şi reprezintă Senatul Universitar în raporturile cu Rectorul.  

(3) Senatul are un numar de 55 de membri în componenţa următoare: 41 cadre didactice repartizate 

astfel 26 de la Facultatea de Medicină, 7 de la Medicină Dentară, 6 de la Farmacie, 2 de la 

Bioinginerie Medicală şi 14 studenti din care 8 Medicină, 2 Medicină Dentară, 2 Farmacie, 1 

Bioinginerie Medicală, 1 student la studii de specializare.  
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(4) Senatul Universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii 

executive a instituţiei de învăţământ superior şi a Consiliului de Administraţie. Rapoartele de 

monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate în Senatul Universitar, stând la baza 

rezoluţiilor Senatului Universitar. 

 

Art. 58.  
(1) Presedintele Senatului are următoarele atributii: 

a. reprezintă Senatul în relaţiile cu Rectorul şi Consiliul de Administraţie; 

b. conduce şedinţele ordinare şi extraordinare ale Senatului; 

c. verifică procesele verbale de şedinţe şi arhivarea documentelor; 

d. redactează, semnează şi asigură comunicarea hotărârilor Senatului către comunitate; 

(2) Între preşedintele Senatului Universitar şi Rector nu există raporturi de subordonare, relaţiile 

dintre cele două funcţii fiind de colaborare.  

 

Art. 59 .   
Regulamentele, hotărârile şi deciziile elaborate de către Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii 

comunităţii universitare.  

 

Art. 60  

(1) Activitatea Senatului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Cartei şi ale Regulamentelor 

de funcţionare. 

(2) Senatul Universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi 

deliberare la nivelul Universităţii. 

(3) Atribuţiile Senatului Universitar sunt următoarele: 

a. garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

b. elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară; 

c. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea 

Rectorului; 

d. aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea Universităţii; 

e. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

f. elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

g. adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor 

Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

h. aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii; 

i. încheie contractul de management cu Rectorul; 

j. controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie prin comisii specializate; 

k. validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie; 

l. aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului 

didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

m. aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale 

slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

n. acordă – pe baza regulamentului propriu – titlurile: profesor asociat şi profesor emerit; 

Doctor Honoris Causa, Profesor onorific şi Membru de Onoare al Senatului. 

(4) Componenţa şi mărimea Senatului Universitar sunt stabilite prin Carta universitară, astfel încât 

să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. 

(5) Mandatul Senatului Universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului 

Universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru studenţi, 
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durata mandatului se reglementează prin Regulamentul de alegeri al studenţilor, dar nu mai mult de 

4 ani. 

 

Art. 61 

(1) Senatul Universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedintele Senatului şi 

reprezinta Senatul în raporturile cu Rectorul. Preşedintele Senatului are statut de invitat permanent 

la şedinţele Consiliului de Administraţie. 

(2) Pentru fundamentarea hotărârilor Senatului şi urmărirea îndeplinirii lor se instituie Comisii 

permanente sau temporare pe probleme specifice. 

(3) Comisiile îşi desfăşoară întotdeauna activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de 

Senat.  

 

Art. 62 

(1) Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, convocate în scris cu cel puţin trei zile înainte; 

în cazuri speciale se pot organiza şedinţe extraordinare convocate cu minim 24 de ore înainte. 

Senatul poate fi convocat de preşedinte în baza regulamentului Senatului sau la cererea Rectorului, 

a  Consiliul de Administraţie ori a unei treimi din membrii Senatului. 

(2) La şedintele Senatului sunt inivitaţi permanenţi toţi membrii Consilului de Administraţie. 

(3) La şedinţele Senatului pot fi invitaţi alţi membri ai comunităţii universitare sau din afara ei 

(Sindicate, Colegiul medicilor sau al farmaciştilor, Direcţia de sănătate publică, Casa de asigurări 

sociale de sanatate, etc). 

(4). În cazul în care un membru al Senatului nu poate participa motivat la o şedinţă, el va anunţa în 

scris Preşedintele Senatului. 

(5). Un membru al Senatului care a lipsit nemotivat la mai mult de trei şedinţe pe un an academic 

va fi considerat din oficiu demisionar şi în locul lui va fi ales un nou reprezentant, de către structura 

care l-a ales.  

 

Art. 63.  

Senatul se consideră dizolvat după validarea noului Senat desemnat prin alegeri. 

 

Procedura de alegere a Senatului Universitar  

 

Art. 64.  
(1) Procedura de alegere a Senatului Universitar se bazează pe principiul reprezentativităţii.  

(2) La alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului Universitar poate candida orice cadru 

didactic sau de cercetare titular şi orice student, indiferent de ciclul de studii, în limitele normei de 

reprezentare a facultăţii din care provine.  

(3) Persoanele care candidează pentru un mandat în Senatul Universitar, vor depune, în acest sens, o 

cerere la facultatea, unde îşi desfăşoară activitatea, cu 15 zile calendaristice înainte de data 

alegerilor.  

(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul Universitar cadrele didactice şi de 

cercetare, care împlinesc la data organizării alegerilor vârsta de 65 de ani.  

(5) Nu se pot înscrie pe o listă pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Senatul 

Universitar persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidaţi pe vreuna 

din listele depuse.  

(6) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul Universitar persoanele condamnate 

definitiv pentru fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infracţiune 

săvârşită cu intenţie, precum şi persoanele care au desfăşurat activitate de poliţie politică, constatată 

prin hotărâre judecătorească definitivă.  
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(7) Comisia de validare a mandatelor, constituită în prima şedinţă a noului Senat, va verifica 

incompatibilităţile şi conflictele de interese şi va propune Senatului validarea mandatelor. În cazul 

invalidării unui mandat, comisia va propune ca mandatul să fie atribuit următoarei persoane de pe 

lista componenţei respective.  

(8) prezenţa la vot a personalului didactic şi de cercetare este obligatorie. 

 

Art. 65.  
(1) Pentru alegerea personalului didactic sau de cercetare care va compune noul Senat Universitar, 

Senatul în funcţie constituie Comisia de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar.  

(2) Pentru organizarea scrutinului în vederea desemnării studenţilor în Senatul Universităţii, se va 

constitui, prin acordul organizaţiilor studenţeşti, Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor 

pentru Senatul Universitar. Componenţa acestui comitet va fi adusă la cunoştinţa Senatului 

Universitar.  

 

Art. 66.  
Candidaturile pentru obţinerea unui mandat în Senatul Universitar sunt uninominale, atât pentru 

cadrele didactice, cât şi pentru studenţi. Listele cu personalul didactic şi de cercetare sunt înaintate 

de fiecare facultate Comisiei de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar.  

 

Art. 67.  
(1) Comisia de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar are următoarele atribuţii: 

validează candidaturile personalului didactic şi de cercetare, verifică listele întocmite de facultăţi, 

organizează scrutinul propriu-zis pentru personalul didactic şi de cercetare, numără şi centralizează 

voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului, înaintează rezultatele alegerilor 

Senatului în funcţie, pentru validarea acestora.  

(2) Comisia de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar este constituită din personal 

didactic şi de cercetare, reprezentanţi ai sindicatului şi ai studenţilor. Cadrele didactice şi de 

cercetare care sunt membri în comisie nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul 

Universitar.  

 

Art. 68.  
Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar are următoarele atribuţii: 

validează candidaturile studenţilor pe facultate, organizează scrutinul propriu-zis pentru studenţi, 

numără şi centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului 

studenţesc şi înaintează rezultatele alegerilor Senatului în funcţie pentru validarea acestora.  

 

Art.69.  
Condiţia ca alegerile pentru constituirea Senatului Universitar să fie validate este ca participarea la 

vot să fie în procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice şi de cercetare 

titulare.  

 

Art.70.  
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin, prevăzute în alineatul 

precedent, Comisia de organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar şi Comitetul studenţesc de 

organizare a alegerilor pentru Senatul Universitar vor organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen 

de 7 zile calendaristice.  
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Art. 71.  
(1) Alte aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea alegerii Senatului Universitar vor fi stabilite 

prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul universităţii şi prin 

Regulamentul de organizare a alegerilor studenţeşti pentru reprezentare în organele colegiale de 

conducere ale Universităţii.  

(2) Regulamentele de la alin. 1 vor fi adoptate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data 

desfăşurării alegerilor.  

 

Art.72.  
(1) Mandatul Senatului Universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului este 

de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.  

(2) În situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai Senatului Universitar precum si a oricarui alt 

organ colectiv de conducere încetează exercitarea mandatului / mandatelor, indiferent de motiv, vor 

fi organizate alegeri parţiale pentru desemnarea celui/celor care va/vor exercita un mandat parţial, 

până la alegerile următoare. Procedura pentru alegerile parţiale este similară alegerilor la termen.  

 

Art.73.  
(2) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi 

reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.  

 

Art.74.  
(1) Senatul Universitar stabileşte comisii de specialitate, prin care controlează activitatea conducerii 

operative a Universităţii şi a Consiliului de Administraţie.  

(2) Comisiile de specialitate ale Senatului prezintă semestrial rapoarte de monitorizare şi control 

asupra activităţii conducerii operative şi a Consiliului de Administraţie, pe baza cărora Senatul 

Universitar adoptă rezoluţii.  

 

Consiliul de Administraţie  

 

Art.75.  
(1) Consiliul de Administraţie reprezintă structura de conducere a universităţii, care asigură 

conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului Universitar.  

(2) Consiliul de Administraţie al Universităţii este format din Rector, Prorectori, Decani, Directorul 

General Administrativ şi un reprezentant al studenţilor. La şedinţele Consiliului de Administraţie 

pot participa ca invitaţi şi alte persoane din Universitate, cu funcţii de conducere sau de execuţie, 

reprezentanţi ai sindicatului ori persoane din afara sa, implicate direct în susţinerea instituţiei. 

Preşedintele Senatului Universitar are calitatea de invitat permanent la şedinţele Consiliului de 

Administraţie.  

 

Art.76.  
Consiliul de Administraţie este condus de Rectorul universităţii şi are următoarele atribuţii:  

1. realizează managementul operativ al Universităţii  

2. stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;  

3. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;  

4. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;  

5. aprobă planul anual de achiţii; 

6. avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul 

Universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 

Universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;  
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7. propune Senatului Universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi 

politici pe domenii de interes ale universităţii;  

8. iniţiază reorganizarea departamentelor;  

9. propune spre aprobare anual personal didactic asociat;  

10. hotărăşte cu privire la încadrarea personalului nedidactic  

11. stabileşte şi propune spre aprobare Senatului, anual, structura anului universitar;  

12. realizează demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute 

de cercetare-dezvoltare, pe care le supune aprobării Senatului Universitar;  

13. stabileşte şi supune aprobării Senatului taxele de studii şi alte taxe;  

14. propune Senatului reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor 

neperformante;  

15. adoptă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale propuse de 

Rector şi le supune Senatului Universitar spre aprobare;  

16. adoptă, la propunerea Rectorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea 

şi funcţionarea universităţii, pe care le supune aprobării Senatului Universitar;  

17. supune aprobării Senatului metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru 

angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;  

18. avizează statul de funcţii al personalului didactic;  

19. propune metodologia de întocmire a statelor de funcţii;  

20. avizează susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în alte 

instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;  

21. avizează formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora;  

22. avizează criteriile minime de performanţă pentru personalul didactic şi de cercetare;  

23. stabileste criteriile pentru reînnoirea contractelor de angajare pe perioadă determinată;  

24. propune Senatului Universitar publicarea posturilor scoase la concurs, însoţite de programa 

aferentă concursului, conform metodologiei; 

25. propune metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi 

de cercetare în baza Metodologiei – cadru;  

26. propune Senatului Universitar aprobarea rezultatelor concursurilor;  

27. propune metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanţelor activităţilor didactice şi de 

cercetare;  

28. avizează situaţiile privind perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare 

cadru didactic;  

29. propune spre avizare Senatului structura şi componenţa Comisiei de Etică şi Deontologie 

Universitară;  

30. propune Senatului Universitar componenţa nominală a comisiilor de analiză pentru 

investigarea abaterilor disciplinare;  

31. aprobă, cu mandatul Senatului, înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, a centrelor 

sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare, unităţilor de cercetare;  

32. avizează înfiinţarea şi finanţarea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau asociaţiilor;  

33. desemnează prin hotărâre conducerea societăţilor comerciale, reprezentarea la nivelul 

fundaţiilor şi a asociaţiilor, precum şi modul de salarizare al acestora.  

34. analizează propunerile făcute de Colegiul de Etică Universitară, referă asupra acestora şi 

înaintează cazurile spre analiză şi decizie în Senatul Universităţii; 

35. aprobă, cu mandatul Senatului, acordurile de cooperare internaţională; 

36. aprobă deplasările în străinătate, în interesul serviciului sau interes profesional, ale 

diverselor categorii de personal al Universităţii. 

37. îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei Universitare;  
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Art. 77.  

Deciziile în Consiliul de Administraţie se adoptă cu cel puţin 2/3 din numărul total de voturi şi se 

comunică membrilor comunităţii universitare. 

 

Rectorul  

 

Art. 78.  
(1) Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii şi este reprezentantul legal al acesteia 

în relaţiile cu terţii.  

(2) Rectorul acţionează astfel încât să respecte şi să aplice prevederile Cartei şi regulamentelor 

Universităţii, precum şi deciziile luate de Senat. 

(3). Rectorul poate delega oricare din competenţele sale Prorectorilor. În perioada în care lipseşte 

din Universitate, din motive întemeiate, Rectorul desemnează unul dintre Prorectori care îl 

înlocuieşte. 

(4) Rectorul poate demisiona, poate fi revocat sau suspendat, conform Legii. 

 

Art. 79.  
Rectorul are următoarele atribuţii:  

a. propune spre aprobare Senatului Universitar structura şi reglementările de funcţionare ale 

universităţii; 

b. propune spre aprobare Senatului Universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia 

bugetară; 

c. prezidează lucrările Consiliului de Administraţie, asigurând buna lor desfăşurare; aplică 

hotărârile Senatului; 

d. coordonează activitatea Prorectorilor, Decanilor şi a Directorului General Administrativ; 

aplică hotărârile Consiliul de Administraţie;  

e. coordonează realizarea Planului strategic de dezvoltare a UMF Iaşi, stabilit de către 

Senat, şi elaborează planul operaţional anual, urmărind realizarea lui; 

f. răspunde direct de managementul calităţii activităţilor academice şi administrative, 

precum şi de certificarea naţională sau internaţională a Universităţii; 

g. elaborează la sfârşitul fiecărui an universitar un Raport privind starea Universităţii şi 

prezintă acest raport comunităţii academice, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii 

aprilie; 

h. numeşte şi eliberează din funcţie membrii comunităţii universitare, după validarea 

deciziilor de către Senat, în conformitate cu prevederile prezentei Carte şi a legislaţiei în 

vigoare; 

i. organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de Director General Administrativ şi de 

Decani; 

j. dispune înmatriculări şi exmatriculări ale studenţilor; 

k. acordă titlul de doctor şi titlurile onorifice, pe baza propunerilor facultăţilor, în urma 

îndeplinirii procedurilor legale în vigoare; 

l. reprezintă Universitatea în raporturile cu Ministrul Educaţiei, în Consiliul Naţional al 

Rectorilor şi în organismele internaţionale la care Universitatea este afiliată. 

m. realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de 

management;  

n. negociază şi semnează contractul instituţional cu ministerul de resort;  

o. încheie contractul de management cu Senatul Universitar;  

p. propune spre aprobarea Senatului Universitar structura şi regulamentele de funcţionare ale 

Universităţii;  
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q. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul Universitar, în conformitate cu contractul de 

management, carta universitară şi legislaţia în vigoare.  

 

Art. 80.  
(1) Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii 

aprilie a fiecărui an, un raport privind starea universităţii. Raportul este făcut public pe site-ul 

Universităţii şi este transmis tuturor părţilor interesate. Pentru întocmirea raportului Rectorului 

privind starea universităţii, Decanii şi conducătorii celorlalte structuri din instituţie vor prezenta 

anual, până în prima zi lucrătoare a lunii martie, rapoarte despre starea entităţilor coordonate.  

(2) Raportul Rectorului va conţine în mod obligatoriu:  

a. situaţia financiară a Universităţii;  

b. situaţia fiecărui program de studii;  

c. situaţia personalului Universităţii;  

d. rezultatele activităţilor de cercetare;  

e. situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul Universităţii;  

f. situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;  

g. situaţia posturilor vacante;  

h. situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.  

(3) Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice şi constituie o condiţie 

fundamentală pentru accesul la finanţările din bugetul public.  

 

Art. 81.  
(1) Rectorul este desemnat prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universitar şi 

din consiliile facultăţilor.  

(2) Durata mandatului de Rector este de patru ani. Nici o persoană nu va putea fi Rector al 

Universităţii mai mult de două mandate, adică mai mult de 8 ani.  

 

Art. 82.  
(1) Rectorul ales este confirmat prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, în termen de 30 de zile de la data validării alegerilor de către Senatul Universitar.  

(2) Rectorul ales încheie un contract instituţional cu MECTS şi un contract de management cu 

Senatul Universităţii. Contractul de management cuprinde criteriile şi indicatorii de performanţă 

managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor.  

(3) Rectorul Universităţii poate fi demis de către Senatul Universitar, pentru neîndeplinirea 

clauzelor prevăzute în contractul de management, numai după organizarea unui referendum la 

nivelul membrilor comunităţii universitare cu drept legal de vot, ca procedură simetrică alegerii 

acestuia.  

 

Art. 83.  
După consultarea Senatului Universitar, Rectorul numeşte Prorectorii.  

 

Procedura de alegere a Rectorului  

 

Art. 84.  
(1) La alegerile pentru funcţia de Rector poate candida orice persoană, recunoscută ca personalitate 

ştiinţifică sau academică în ţară şi/sau în străinătate şi care face dovada acestei calităţi cu 

documente puse la dispoziţia Senatului.  

(2) procedura de alegere se desfăşoară conform Regulamentului de alegeri aprobat de Senatul 

Universitar. 
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(3) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat de Rector persoanele care împlinesc în anul 

organizării alegerilor vârsta de pensionare.  

(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat de Rector persoanele condamnate definitiv pentru 

fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu 

intenţie, precum şi persoanele care au desfăşurat activitate de poliţie politică, constatată prin 

hotărâre judecătorească definitivă.  

 

Art. 85. 

(1). Prorectorii răspund sau coordonează unul sectoarele de activitate care le este delegat de către 

Rector prin ordin scris; 

a. studii universitare de licenţă şi masterat şi evaluare academică;  

b. studii postuniversitare şi problemele rezidenţilor;  

c. cercetare ştiinţifică, relaţii internaţionale şi parteneriat academic  

d. studii universitare de doctorat (domeniu coordonat de Directorul CSUD) 

(2). Prorectorii colaborează cu comisiile de profil permanente sau temporare ale Senatului  

(3) Durata mandatului Prorectorilor este de 4 ani şi poate fi reînnoit succesiv de maximum două ori  

indiferent de domeniul pe care l-au coordonat. 

(4) Atribuţiile Prorectorilor vor fi precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a UMF 

Iaşi şi vor fi menţionate în fişa postului. 

 

Facultăţile şi departamentele  
 

Art.86.  
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, Universitatea are ca structuri 

funcţionale facultăţi, departamente şi structuri departamentale, conduse de decani şi, respectiv, 

directori.  

(2) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii şi 

corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor.  

(3) Facultăţile se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 

Senatului Universitar, prin hotărâre de guvern.  

(4). Facultatea este unitatea funcţională a Universităţii care elaboreaza şi gestioneaza programele 

de studii şi poate avea în componenţă una sau mai multe specializări. 

(5). Facultăţile se individualizează prin condiţii de admitere şi absolvire, prin programe de studii şi 

durata studiilor, prin domenii de specializare. 

(6). Facultatea îşi desfăşoară activitatea didactică (pe ani de studii, serii de predare, grupe şi 

subgrupe) şi de cercetare potrivit Cartei şi regulamentelor Universităţii  

(7). Numărul minim de studenţi din fiecare formaţie de studiu se va stabili, conform legii, de 

Consiliul de Administraţie, combinând exigenţele de management al calităţii didactice cu cerinţele 

de optimizare a costurilor, conform legislaţiei aplicabile. 

 

Art.87.  
Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 

extensii universitare, care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri 

universitare.  

 

Art.88.  

(1). Departamentul este unitatea academica funcţională care asigură producerea, transmiterea şi 

valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Departamentul poate reuni 

personal din facultăţi diferite, fiind o structură subordonată Universităţii sau, după caz, din aceeaşi 

Facultate – fiind, atunci, subordonat Facultăţii;  



26 
 

(2). Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, şcoli postuni-

versitare şi extensii universitare. 

(3). Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează 

prin hotărâre a Senatului Universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care funcţionează. 

(4). Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi 

de venituri şi cheltuieli în cadrul Universităţii. 

 

Art.89.  
Organele colegiale de conducere ale facultăţii şi departamentului sunt Consiliul facultăţii, respectiv 

Consiliul departamentului.  

 

Consiliul facultăţii  

 

Art.90.  
(1) Consiliul facultăţii este organul colegial de conducere al facultăţii, format din 75 % cadre 

didactice şi de cercetare şi minim 25 % studenţi. Consiliul facultăţii este prezidat de Decanul 

acesteia.  

 

Art.91.  
(1) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii 

studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.  

 

Art. 92.  

(1) Consiliul facultăţii se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare, în aceleaşi condiţii ca şi 

Senatul. 

(2) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii: 

a. aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 

b. aprobă rapoartele anuale ale Decanului privind starea generală a facultăţii, asigurarea 

calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;  

c. aprobă programele de studii gestionate de facultate; 

d. controlează activitatea Decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii; 

e. îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de Senatul 

Universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

f. defineşte şi redefineşte misiunea şi obiectivele facultăţii; 

g. elaborează şi propune planul strategic de dezvoltare a Facultăţii, pe o perioadă de 4 ani, în 

acord cu strategia Universităţii, precum şi planurile operaţionale anuale; 

h. propune Senatului Universitar înfiinţarea sau desfiinţarea de secţii / specializări, programe 

de studii şi departamente, discipline obligatorii, opţionale şi facultative; 

i. elaborează planurile de învăţământ pe baza propunerilor Departamentelor, propune 

cifrele de şcolarizare, formaţiunile de studiu, înfiinţarea de cursuri; 

j. avizează statele de funcţii propuse de către departamente;  

k. analizează periodic modul de realizare a activităţilor de învăţământ, cercetare şi asistenţă 

medicală desfăşurate în departamente şi ia măsuri adecvate de creştere a eficienţei lor; 

l. asigură managementul calităţii activităţilor desfăşurate în Facultate; 

m. asigură, în condiţiile prevăzute de lege, desfăşurarea şi validarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice sau de cercetare; 

n. avizează cererile de acordare a titlului de profesor asociat şi propunerile de acordare a 

titlului de profesor emerit; 
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o. propune, discută şi avizează acordarea unor recompense sau penalităţi, atât pentru cadrele 

didactice cât şi pentru studenţi;  

p. analizează şi avizează cererile de transfer interuniversitar al studenţilor;  

q. organizează manifestări ştiinţifice; 

r. iniţiază activităţi aducătoare de venituri; 

s. evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii;  

t. aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar şi 

lector / şef de lucrări şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de 

conferenţiar universitar şi profesor universitar;  

u. organizează concursurile pentru ocuparea personalului didactic şi de cercetare auxiliar;  

v. fundamentează şi avizează cifrele de şcolarizare;  

w. propune spre aprobare Consiliului de Administraţie dosarele cadrelor didactice asociate;  

x. analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor, certificatelor şi 

diplomelor de studii;  

y. utilizează resursele materiale puse la dispoziţia facultăţii cu respectarea prevederilor legale;  

z. iniţiază, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, activităţi pentru realizarea de venituri 

extrabugetare.  

 

Art. 93.  

(1) Cvorumul necesar pentru şedinţele Consiliului Facultăţii este de 2/3 din numărul total al 

membrilor, iar hotărârile Consiliului facultăţii se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul celor 

prezenţi.  

(2) La şedinţele Consiliului facultăţii pot participa ca invitaţi şi alte cadre didactice şi de cercetare 

din Universitate, cu funcţii de conducere sau de execuţie, reprezentanţi ai sindicatului, ori persoane 

din afara instituţiei, implicate direct în susţinerea facultăţii.  

 

Art. 94.  

(1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, convocate în scris cu cel puţin trei zile înainte; 

în cazuri speciale se pot organiza şedinţe extraordinare, convocate cu minim 24 de ore înainte, de 

către Decan sau la cererea a unei treimi din membrii Consiliului. 

(2). Un membru al Consiliului care a lipsit nemotivat la mai mult de trei şedinţe pe durata unui an 

academic va fi considerat din oficiu demisionar şi în locul lui va fi ales un alt membru. 

 

Art. 95.  

Pentru fundamentarea deciziilor sale, Consiliul instituie comisii de specialitate, conduse de un 

membru al Consiliului; fiecare membru al Consiliului va face parte şi activa într-o comisie care 

poate cuprinde şi alte cadre didactice din afara Consiliului; comisiile îşi desfăşoară activitatea pe 

baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliu, în concordanţă cu comisiile Senatului. 

 

Art. 96. 

În intervalul dintre şedinţele ordinare sau extraordianre ale Consiliului, activităţile curente şi 

executive sunt coordonate de Decan şi Prodecani care se întrunesc cel puţin săptămânal şi iau 

decizii de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului.  

 

Consiliul departamentului  

 

Art. 97.  
(1) Consiliul departamentului este format din 5-7 membri aleşi prin vot direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare din departament. Consiliul departamentului este prezidat de 

directorul acestuia.  
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Art. 98.  
Consiliul departamentului are următoarele competenţe:  

a. organizează şi conduce întreaga activitate din departament;  

b. propune departamentului să înainteze facultăţii propuneri de înfiinţare sau desfiinţare de 

programe de studii;  

c. propune departamentului înfiinţarea de centre şi laboratoare de cercetare, şcoli 

postuniversitare şi extensii universitare;  

d. propune departamentului spre avizare statele de funcţii;  

e. propune departamentului spre avizare planurile de învăţământ;  

f. propune departamentului criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a personalului 

didactic şi de cercetare;  

g. evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul departamentelor;  

h. elaborează propuneri pentru proiectul de buget al departamentului şi pentru planul de 

achiziţii;  

i. face propuneri pentru departament privind elaborarea criteriilor şi standardelor specifice 

pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare;  

j. face propuneri departamentului privind cifrele de şcolarizare;  

k. organizează manifestări ştiinţifice;  

l. utilizează resursele materiale puse la dispoziţia departamentului cu respectarea prevederilor 

legale;  

m. organizează conferinţe, simpozioane, mese rotunde pentru dezvoltarea ştiinţifică a 

domeniului / domeniilor care se circumscriu activităţii departamentului.  

 

Art. 99.  
(1) Cvorumul necesar pentru şedinţele Consiliului departamentului este de 2/3 din numărul total al 

membrilor, iar hotărârile acestuia se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenţi.  

(2) La şedinţele Consiliului departamentului pot participa ca invitaţi şi alte cadre didactice şi de 

cercetare din Universitate, cu funcţii de conducere sau de execuţie, reprezentanţi ai sindicatului ori 

persoane din afara instituţiei, implicate direct în susţinerea departamentului.  

 

Decanul  

 

Art. 100.  
(1) Decanul este reprezentantul legal al facultăţii şi răspunde de managementul şi conducerea 

facultăţii. Decanul este subordonat Rectorului, Prorectorilor şi Consiliului facultăţii.  

(2) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de 

Administraţie şi ale Senatului Universitar.  

(3) Decanul prezintă anual un raport privind starea facultăţii, până în prima zi lucrătoare a lunii 

martie.  

(4) Decanii facultăţilor sunt selectaţi prin concurs public organizat de către Rectorul universităţii. 

Decanul facultăţii poate fi revocat din funcţie de către Rector la propunerea a 2/3 din numărul total 

al membrilor Consiliului facultăţii.  

(5) Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan vor depune o cerere la Consiliul 

facultăţii, înainte cu 30 de zile calendaristice de data concursului.  

(6) La concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan poate participa orice persoană din cadrul 

universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care a obţinut avizul de 

participare la concurs din partea consiliului facultăţii. Avizul de participare se acordă după audierea 

solicitanţilor în plenul Consiliului facultăţii, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului.  
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(7) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin doi candidaţi care îndeplinesc condiţiile 

legale şi condiţiile prevăzute de prezenta Cartă.  

 

Art. 101.  
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan se va 

stabili prin regulament aprobat de Senatul Universitar, pe baza reglementărilor elaborate de 

ministerul de resort.  

 

Art. 102.  
(1) Decanul, după numirea de către Rector îşi desemnează prodecanii şi solicită Senatului 

Universitar validarea acestora. Decanul poate destitui Prodecanii, cu aprobarea Senatului 

Universitar.  

(2) Numărul Prodecanilor este stabilit de Senatul Universitar, prin constituirea unui post de 

prodecan la fiecare 1000 de studenţi. În situatia unei facultăţi cu mai putin de 1000 de studenţi va 

exista un singur post de Prodecan. 

 

Art. 103. 
Persoana care a ocupat prin concurs funcţia de Decan şi a dobândit calitatea de membru al Senatului 

prin vot îşi păstrează şi calitatea de membru al Senatului Universitar.  

 

Art. 104.  
Decanul are următoarele atribuţii:  

a. asigură managementul facultăţii;  

b. conduce şedinţele Consiliului facultăţii;  

c. conduce activitatea curentă a facultăţii şi a Consiliului facultăţii;  

d. prezintă anual un raport despre starea facultăţii;  

e. se preocupă de asigurarea şi promovarea cadrelor didactice;  

f. avizează transferul studenţilor de la o facultate la alta;  

g. elaborează anual proiectul de buget şi planul de achiziţii pentru facultate;  

h. aprobă transferurile de la o specializare la alta în cadrul facultăţii;  

i. propune Consiliului facultăţii înmatriculări, reînmatriculări, prelungiri de şcolarizare şi 

exmatriculări;  

j. aprobă programul orar şi calendarul sesiunilor de examene;  

k. propune gratificaţii şi sancţiuni în condiţiile legii;  

l. semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi, matricolele, diplomele şi atestatele;  

m. decanul răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi 

încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate;  

n. decanul poate delega atribuţii prodecanilor, în condiţiile legii;  

o. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de rector şi de organele colegiale de conducere.  

 

Art. 105.  
Decanul răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa Rectorului, Consiliului Facultăţii, 

Consiliului de Administraţie şi Senatului.  

 

 

Art. 106.  
(1) Prodecanii asigură conducerea curentă în diferite domenii din activitatea facultăţii. Aceştia 

răspund în fata Decanului şi a Consiliului Facultăţii.  

(2) Prodecanii încheie contract managerial cu Decanul facultăţii şi au următoarele atribuţii:  
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a. suplinesc Decanul, cu acordul acestuia, în raporturile cu Universitatea, alte facultăţi, 

instituţii şi organisme;  

b. urmăresc buna desfăşurare a activităţii la nivelul facultăţii şi colaborează cu Directorul 

General Administrativ pentru eficientizarea acesteia;  

c. realizează legătura cu departamentele în domeniile ce le au în competenţă.  

 

Departamentul  

 

Art. 107.  
Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi 

valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Departamentul organizează 

şi coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domenii academice specifice, 

cuprinde personal didactic şi, după caz, personal de cercetare, titular.  

 

Art. 108.  
Departamentul are următoarele competenţe:  

a. face propuneri pentru întocmirea planurilor de învăţământ pentru specializări;  

b. întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de studiu şi activităţi de pregătire 

practică;  

c. fundamentează şi transmite propunerile privind cifrele de şcolarizare pentru specializările pe 

care le coordonează;  

d. stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor în acord cu normele generale stabilite de 

Consiliul facultăţii;  

e. analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor de studii;  

f. propune elementele de calcul pentru întocmirea statelor de funcţii;  

g. evaluează activitatea colectivului profesoral şi a personalului de cercetare din departament;  

h. asigură realizarea de către colectivul profesoral şi de către personalul de cercetare a 

obligaţiilor din statele de funcţii;  

i. propune recompense şi sancţiuni pentru membrii colectivului profesoral şi pentru personalul 

de cercetare;  

j. propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;  

k. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;  

l. propune cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordare a titlului de profesor 

consultant;  

m. coordonează activitatea de cercetare din catedră şi organizează manifestări cultural-

ştiinţifice şi sportive;  

n. avizează funcţionarea centrelor şi a unităţilor de cercetare care utilizează infrastructura 

facultăţii;  

o. utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, cu respectarea prevederilor 

legale;  

p. participă la competiţiile pentru obţinerea de fonduri suplimentare;  

q. propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate.  

 

Art. 109.  
(1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. 

În exercitarea funcţiei, Directorul este ajutat de Consiliul departamentului.  

(2) Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 

managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar al departamentului.  
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(3) Directorul de departament este ales prin vot direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare din departament. Directorul de departament poate fi revocat din funcţie de 50%+1 

din totalul membrilor departamentului prin vot direct şi secret.  

(4) Directorul de departament prezidează şedinţele Consiliului departamentului şi se subordonează 

Decanului, Consiliului facultăţii şi Consiliului de Administraţie.  

 

Structurile departamentale  
 

Art.110.  
(1) Structurile departamentale sunt entităţi funcţionale, organizate în subordinea Rectorului, care 

asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice cercetării ştiinţifice, asigurării calităţii, pregătirea 

personalului didactic, formarea continuă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

(2) Structurile departamentale se înfiinţează prin hotărâre a Senatului, la propunerea Rectorului.  

(3) Structura departamentală este condusă de un director, numit prin concurs, organizat de Rectorul 

universităţii şi validat de Senatul Universitar.  

(4) Atribuţiile directorului de structură departamentală sunt stabilite de Rectorul universităţii prin 

fişa postului.  

 

Direcţia Generală Administrativă  

 

Art.111.  
(1) În structura Direcţiei Generale Administrative a Universităţii pot funcţiona: direcţii, 

departamente, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.  

(2) Toate entităţile funcţionale prevăzute la alin. 1 sunt structurate potrivit sarcinilor specifice ale 

domeniilor de activitate şi pe baza indicatorilor de normare a posturilor.  

 

Art.112.  
(1) Direcţia Generală Administrativă este condusă de Directorul General Administrativ, care face 

parte de drept din Consiliul de Administraţie al Universităţii.  

(2) Menţinerea în funcţie a Directorului General Administrativ se face pe baza acordului scris al 

acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului Rector, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 

Art. 113.  
(1)Directorul General Administrativ are următoarele competenţe:  

a. coordonează întreaga activitate financiar-contabilă şi administrativă a Universităţii pe baza 

hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administraţie şi deciziilor Rectorului. Acesta se 

subordonează conducerii academice a universităţii, reprezentată prin Rector şi Senat, şi are 

în subordine toate structurile funcţionale şi administrative.  

b. coordonează activitatea de administrare şi întreţinere a patrimoniului universităţii;  

c. duce la îndeplinire deciziile Rectorului, hotărârile Consiliului de Administraţie şi ale 

Senatului în ceea ce priveşte administrarea universităţii;  

d. participă la managementul strategic al universităţii;  

e. pune în practică politica universităţii în domeniile: finanţe, buget, gestionarea personalului, 

gestionarea patrimoniului;  

f. propune conducerii universităţii acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de 

finanţare;  

g. coordonează activitatea de achiziţii şi investiţii a Universităţii;  

h. coordonează întregul personal nedidactic,  personalul didactic auxiliar  şi contractual, aflat 

în subordinea sa, conform organigramei instituţionale; 
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i. coordonează activitatea structurilor din subordine, cu privire la asigurarea condiţiilor optime 

de studiu pentru studenţi;  

j. emite dispoziţii privind activitatea economico-administrativă curentă a sectoarelor de 

activitate din domeniul de coordonare, cu avizul Consiliului de Administraţie;  

k. propune sancţiuni şi premieri pentru personalul aflat în subordinea sa. 

(2) Directorul General Administrativ răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa Rectorului, 

Consiliului de Administraţie şi Senatului.  

 

Gestionarea resurselor Universităţii  
 

Art.114.  
Resursele Universităţii sunt constituite pe trei coordonate: resurse financiare, resurse materiale şi 

resurse umane, iar gestiunea şi protecţia acestora se realizează cu respectarea legii, în baza planului 

strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.  

 

Finanţarea universităţii  
 

Art.115.  
(1) Universitatea funcţionează ca instituţie finanţată din venituri proprii constituite din fondurile 

alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de 

finanţare sunt venituri proprii.  

(2) Universitatea asigura autonomie financiară tuturor componentelor, în condiţii legale.  

 

Art.116.  
Sumele alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se realizează, 

pe bază de contract, pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară.  

 

Art.117.  
Finanţarea de bază este multianuală şi se asigură pe toată durata unui ciclu de studiu, de către 

Minister, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per 

domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare.  

 

Art.118.  
Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

prin:  

a. subvenţii pentru cazare şi masă;  

b. fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări;  

c. alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale;  

d. fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară, conform 

prevederilor legale.  

 

Art.119.  
Finanţarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenţa instituţiilor şi a programelor de studii.  

 

Art.120.  
Finanţarea Universităţii se efectuează pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, după cum urmează:  
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a. contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a 

studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de 

obiective de investiţii;  

b. contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli 

de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă.  

 

Art.121.  
(1) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de 

studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.  

(2) Studenţii beneficiază, pentru stimularea excelenţei, de burse de performanţă sau de merit, iar 

studenţii cu venituri reduse beneficiază, pentru susţinerea financiară, de burse sociale.  

(3) Universitatea poate suplimenta fondul de burse din venituri proprii extrabugetare.  

 

Art.122.  
(1)Veniturile se pot constitui şi din sume alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare 

instituţională şi din fonduri alocate pe bază competiţională pentru incluziune.  

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile şi metodologia de distribuire a acestora din finanţarea 

complementară şi suplimentară se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

 

Constituirea şi utilizarea fondurilor proprii extrabugetare 
 

Art.123.  
Veniturile extrabugetare se pot constitui din taxele de şcolarizare percepute de la studenţii care 

urmează studiile în regim cu taxă, donaţii, sponsorizări, prestări-servicii medicale, de consultanţă şi 

editoriale, contracte de cercetare şi alte surse.  

 

Art.124.  
Pot fi percepute taxe de la studenţii care urmează studiile în regim fără taxă pentru depăşirea duratei 

de şcolarizare prevăzută de lege, admitere, înmatriculare, reînmatriculare, repetarea examenelor şi a 

altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ.  

 

Art.125.  
Pot fi percepute taxe pentru activităţile neincluse în planul de învăţământ, conform metodologiei 

aprobată de Senatul Universitar.  

 

Art.126.  
Alocarea resurselor instituţiei se realizează prioritar spre departamentele şi structurile cele mai 

performante.  

 

Art.127.  
(1) Fondurile neconsumate la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul 

instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării ştiinţifice universitare şi 

veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia Universităţii şi se cuprind în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de 

stat pentru anul următor.  

(2) Execuţia bugetară anuală a Universităţii se face publică, după aprobarea în Senatul Universitar.  
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Art.128.  
(1) Veniturile proprii ale Universităţii sunt utilizate eficient pentru realizarea misiunii asumate, pe 

baza necesităţilor şi oportunităţilor desprinse din diagnozele şi prognozele ce fundamentează 

procesul educaţional şi de cercetare.  

(2) Veniturile proprii sunt distribuite prioritar pentru finanţarea cercetării ştiinţifice, dezvoltarea 

instituţională, prin investiţii în infrastructura necesară educaţiei şi cercetării, dotarea sălilor de curs, 

de seminar şi a laboratoarelor, a centrelor şi unităţilor de cercetare, etc. Din veniturile proprii sunt 

acoperite cheltuieli materiale, salariale, de cercetare, investiţii şi dotări.  

(3) Universitatea constituie din veniturile proprii fonduri speciale de cercetare şi de dezvoltare şi 

cofinanţează proiecte individuale şi granturi europene.  

(4) Veniturile obţinute de personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic din 

contractele de cercetare sunt neplafonabile, cu respectarea prevederilor legale şi clauzelor stipulate 

în fiecare contract.  

 

Art.129.  
(1) Universitatea poate încheia contracte cu instituţii publice şi cu alte persoane juridice de drept 

privat pentru realizarea unor programe de asistenţă medicală, de cercetare fundamentală şi 

aplicativă, formare profesională sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii 

universitare.  

(2) Contractele de asociere sunt încheiate de Universitate în scopul realizării misiunii sale, întărirea 

prestigiului instituţiei prin contribuţii la dezvoltarea durabilă.  

 

Art.130.  
(1) Universitatea poate fuziona prin comasare cu alte instituţii de învăţământ superior de stat sau 

poate absorbi alte structuri universitare, în conformitate cu prevederile legii.  

(2) Universitatea poate constitui consorţii cu universităţi publice sau private acreditate sau/şi cu 

unităţi de cercetare-dezvoltare, în baza unor contracte de parteneriat, în conformitate cu prevederile 

legale.  

 

Art.131.  
(1) Universitatea poate înfiinţa, singură sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii sau 

asociaţii, pentru creşterea performanţelor instituţionale şi financiare.  

(2) La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a asociaţiilor, Universitatea poate 

contribui cu bani, brevete de invenţie şi alte drepturi de proprietate intelectuală.  

(3) Universitatea poate acorda, prin contract, dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor 

patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar ori 

fundaţiilor în care are calitatea de fondator.  

(4) Pentru susţinerea activităţilor fundaţiilor sau asociaţiilor la care este asociată sau la care este 

fondator, Universitatea poate dispune, cu aprobarea Senatului, acordarea unor sume de bani anual 

sau poate pune la dispoziţia acestora, fără plată, spaţii pentru desfăşurarea activităţilor specifice 

organizaţiilor neguvernamentale.  

 

Patrimoniul universităţii  
 

Art.132.  
(1) Patrimoniul propriu este gestionat de instituţie, conform legii.  

(2) Universitatea are asupra bunurilor din patrimoniul propriu următoarele drepturi:  

a. drept de proprietate, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi 

altele asemenea, ori drept de administrare, în condiţiile legii;  

b. drepturi de creanţă izvorâte din contracte, convenţii sau hotărâri judecătoreşti;  
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c. drepturi asupra bunurilor din domeniul public al statului care pot fi drepturi de administrare, 

de folosinţă, de concesiune ori de închiriere, în condiţiile legii ;  

 

Cooperarea internaţională  
 

Art.133.  
Universitatea urmăreşte dezvoltarea cooperării atât în domeniul academic cât şi în domeniul 

cercetării ştiinţifice, cu universităţi de prestigiu din întreaga lume, cu institute de cercetare-

dezvoltare precum şi cu organizaţii / asociaţii internaţionale cu caracter academic.  

 

Art.134.  
Principalele direcţii promovate în dezvoltarea relaţiilor internaţionale sunt:  

a. dezvoltarea relaţiilor internaţionale de colaborare cu alte universităţi, institute de cercetare-

dezvoltare sau organizaţii internaţionale cu caracter academic;  

b. sporirea prestigiului Universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute către comunitatea 

academică internaţională;  

c. facilitarea schimburilor inter-universitare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi;  

d. atragerea unui număr mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de 

Universitate;  

 

Art.135.  
În funcţie de bugetul alocat Universităţii, Senatul hotărăşte cuantumul sumelor în valută utilizate în 

vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale. 

 

Art. 136.  
Deplasarea în străinătate a cadrelor didactice nu trebuie să afecteze procesul de învăţământ. Orice 

deplasare se realizează în conformitate cu Regulamentul privind deplasarea cadrelor didactice în 

străinătate. Cererea pentru deplasare în străinătate se aproba de Consiliul de Administraţie, la 

propunerea Consiliului facultăţii.  

 

Raporturile Universităţii cu sindicatele  
 

Art. 137.  
(1) Structurile de conducere ale Universităţii promovează dialogul social în relaţia cu sindicatul 

reprezentativ al cadrelor didactice şi de cercetare, al personalului nedidactic, bazat pe transparenţă 

decizională, pentru realizarea unui consens instituţional şi rezolvarea tuturor aspectelor legate de 

raportul patronat-sindicat.  

(2) Raporturile dintre structurile de conducere ale Universităţii şi sindicat şi se concretizează în:  

a. participarea sindicatului, prin reprezentanţii săi, care au statut de invitaţi permanenţi, la 

luarea deciziilor în cadrul structurilor de conducere ale Universităţii;  

b. negocierea contractului colectiv de muncă;  

c. asigurarea prezenţei sindicatului la negocierea contractului individual de muncă încheiat cu 

Universitatea;  

d. negocieri între cele două părţi pentru stingerea conflictelor de muncă şi a conflictelor de 

interese;  

e. includerea reprezentanţilor de sindicat în comisii de analiză, de monitorizare, de recrutare şi 

de concurs, de achiziţii etc.;  

f. sprijinirea sindicatului în acţiunile orientate spre dezvoltarea carierei personale şi întărirea 

statusului profesional al angajaţilor.  
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Raporturile Universităţii cu organizaţiile studenţeşti  
 

Art.138.  
(1) Relaţia structurilor de conducere ale Universităţii cu organizaţiile studenţeşti are la bază 

principiile educaţiei centrate pe student, al consultării partenerilor din raportul educaţional, al 

transparenţei decizionale şi al respectării drepturilor şi libertăţilor studenţeşti.  

(2) Organizaţiile studenţeşti sunt reprezentate la nivelul tuturor organelor colegiale de conducere, 

participând activ la luarea deciziilor. Organizaţiile studenţeşti sunt consultate în privinţa elaborării 

politicilor şi strategiilor majore ale Universităţii referitoare la îndeplinirea misiunii acesteia de 

educaţie şi cercetare.  

(3) Universitatea poate susţine, funcţie de resursele disponibile, organizaţiile studenţeşti în 

activităţile pe care le organizează: cercetare ştiinţifică, conferinţe, şcoli de vară, etc. Organizaţiile 

studenţeşti sunt partenere în toate acţiunile pe care le promovează Universitatea, atât în privinţa 

promovării imaginii acesteia, cât şi în demersuri de cercetare ştiinţifică şi parteneriate naţionale şi 

internaţionale.  

(4) Organizaţiile studenţeşti sunt partenerele Universităţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

la nivelul Universităţii, având reprezentanţi în comisiile constituite în acest sens.  

(5) Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile decizionale şi consultative din Universitate.  

(6) Studenţii Universităţii beneficiază de burse de performanţă, burse de merit şi burse sociale de 

studiu, acordate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

material.  

 

Art.139.  
Universitatea asigură, prin parteneriate încheiate cu instituţii şi autorităţi publice, cu institute de 

cercetare-dezvoltare şi cu agenţi economici de stat sau privaţi, desfăşurarea practicii studenţeşti.  

 

Art.140.  
Studenţii Universităţii beneficiază de programe de mobilităţi studenţeşti de studii integrate şi de 

plasament, în ţară şi în străinătate pentru acumularea unor cunoştinţe suplimentare din spectrul 

educaţional şi cultural. Mobilităţile studenţeşti se bazează pe transferul de credite.  

 

Art.141.  
Universitatea asigură studenţilor cadrul necesar pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare 

ştiinţifică individuală în cadrul centrelor de cercetare şi realizează echipe mixte, cadre didactice, de 

cercetare şi studenţi, pentru realizarea unor studii de cercetare.  

 

Norma universitară  

 

Art. 142.  
(1) Norma universitară cuprinde:  

a. norma didactică;  

b. norma de cercetare.  

 (2) Norma didactică poate cuprinde:  

a. activităţi de predare;  

b. activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;  

c. îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;  

d. îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;  

e. îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;  

f. alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ;  

g. conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;  
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h. activităţi de evaluare;  

i. tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul 

sistemului de credite transferabile;  

j. participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.  

(3) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale.  

(4) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie 

săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie 

săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a 

postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de 

predare şi de seminar din întregul an universitar.  

(5) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână.  

(6) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform hotărârii 

Senatului, diferenţele până la norma didactică minimă se completează cu activităţi de cercetare 

ştiinţifică, cu acordul Consiliului facultăţii, la propunerea Directorului de departament, respectiv cu 

acordul Consiliului Şcolii Doctorale. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma 

respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. Cadrul didactic îşi 

menţine calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. 

(7) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor 

precedente pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare ştiinţifică, 

menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. În această perioadă, 

cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior.  

(8) Senatul Universitar stabileşte, diferenţiat, norma universitară efectivă, în funcţie de domeniu, de 

specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea 

formaţiunilor de studiu.  

(9) În departamente, şcoli doctorale, unităţi sau centre de cercetare şi microproducţie poate 

funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată 

sau nedeterminată.  

(10) Personalul de cercetare din Universitate desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa 

individuală a postului de către conducerea departamentului sau a Şcolii Doctorale.  

(11) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul superior desfăşoară activităţi 

specifice stabilite în fişa individuală a postului.  

(12) Personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul Universităţii beneficiază de o 

reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea Senatului Universitar.  

 

Art. 143.  
(1) Activităţile didactice care excedează o normă didactică sunt remunerate în regim de plată cu ora. 

Pentru personalul titular, numărul maxim de ore plătite în regim de plată cu ora, indiferent de 

instituţia la care se efectuează, nu poate depăşi norma didactică minimă.  

(2) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform deciziei 

directorului de grant, conform legii.  

(3) Activităţile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform prevederilor contractuale. 

Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată efectivă, cât şi cuantumurile.  

(4) Cadrele didactice care deţin funcţii de conducere în Universitate, sunt alese sau numite în 

instituţiile publice ale statului sau desfăşoară activităţi specifice funcţiei publice în ministere ori în 

alte organe de specialitate ale statului nu pot desfăşura decât activităţile aferente unei norme 

didactice. Activităţile de cercetare nu sunt supuse acestei restricţii.  
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Cercetarea ştiinţifică  

 

Art.144.  
Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic. Universitatea stimulează 

participarea în programele naţionale şi internaţionale. Cercetarea ştiinţifică de vârf se concentrează 

în centre de cercetare.  

 

Art.145.  
Cercetarea ştiinţifică are ca obiectiv fundamental dezvoltarea ştiinţei şi a capacităţii profesionale a 

personalului didactic. Ea constituie o componentă majoră a obligaţiilor corpului profesoral şi 

reprezintă o condiţie pentru ocuparea posturilor în Universitate.  

 

Art.146.  
Veniturile obţinute din realizarea contractelor de cercetare, a granturilor şi a altor activităţi (prestări 

servicii, consultanţă etc), după scăderea cheltuielilor efectuate de către Universitate, sunt la 

dispoziţia coordonatorilor de programe (responsabililor de proiecte).  

 

Art.147.  
În Universitate se asigură echivalenţa pe nivele a posturilor didactice cu cele de cercetare, conform 

legii. Personalul din unităţile de cercetare poate participa la procesul instructiv-educativ şi este 

remunerat pentru aceste activităţi.  

 

Art.148.  
Universitatea poate acorda din fonduri proprii, prin concurs, burse de cercetare pentru cadrele 

didactice tinere. Cuantumul, durata şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc de către 

Senatul Universitar.  

 

Art.149.  
Studenţii cu rezultate în cercetare sunt sprijiniţi să obţină burse naţionale şi internaţionale.  

 

Art.150.  
Comunitatea universitară se poate angaja în competiţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în 

elaborarea şi publicarea unor lucrări de relevanţă naţională şi mondială, în susţinerea ştiinţifică de 

publicaţii şi în schimburile ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

 

Art.151.  
Comunitatea universitară participă la manifestări ştiinţifice, la organizarea de conferinţe, 

simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale şi la realizarea de contacte pentru promovarea 

cercetării.  

 

Art.152.  
Departamentele, Facultăţile şi Rectoratul Universităţii realizează o evidenţă anuală a rezultatelor 

cercetării, a publicaţiilor realizate de membri comunităţii academice.  

 

Art.153.  
Angajarea/promovarea cercetătorilor se face prin concurs, conform unor criterii de apreciere 

specifice, aprobate de către Senatul Universitar.  
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Art.154.  
Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică se organizează şi funcţionează pe 

baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu. În Universitate activitatea de cercetare 

ştiinţifică se organizează funcţie de prevederile Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea cercetării ştiinţifice.  

 

Art.155.  

(1) Universitatea poate organiza cercetarea în cadrul unor institute, cu sau fără personalitate 

juridică, spitale, clinici, fundaţii, asociaţii, unităţi de cercetare-dezvoltare, centre de cercetare şi 

colective de cercetare. 

(2) Înfiinţarea acestora se aprobă de către Senat odată cu statutul şi regulamentul de cercetare. 

 

Asigurarea calităţii  

 

Art. 156. 
(1) Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice este o obligaţie a 

Universităţii.  

(2) La nivelul Universităţii funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în 

concordanţă cu prevederile Legii nr. 87/2006, prin care a fost aprobată, cu modificări, Ordonanţa de 

Urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 şi a Legii învăţământului nr. 1/2011.  

 

Art. 157.  
(1) Senatul Universităţii aprobă strategia şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(2) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii urmăreşte implementarea strategiilor şi 

politicilor de asigurare a calităţii, în raport cu viziunea, misiunea şi politica Universităţii şi în 

concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu.  

(3) Conducerea operativă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii este asigurată de 

conducătorul organizaţiei sau de un reprezentant desemnat de acesta.  

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are în componenţă, în mod obligatoriu:  

a. 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral; 

b. un reprezentant al departamentului administrativ;  

c. un reprezentant al studenţilor. 

(5) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţii de conducere 

în Universitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia.  

 

Art. 158. 
(1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează aplicarea procedurilor şi 

activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual un raport de evaluare internă privind 

calitatea educaţiei în Universitate. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare 

pe site-ul Universităţii.  

(2) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei, stabileşte şi iniţiază analize şi evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite pentru 

facultăţi, departamente şi alte structuri. Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice 

este obligatorie.  

 

 

Art.159.  
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii se organizează şi funcţionează în concordanţă cu 

prevederile Legii nr. 87/2006, prin care a fost aprobată, cu modificări, Ordonanţa de Urgenţa a 
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Guvernului nr. 75/2005, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale prezentei carte şi ale hotărârilor 

Senatului Universităţii, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului 

pentru Asigurarea Calităţii.  

 

Art. 160.  
(1) Departamentul pentru Asigurarea Calităţii reprezintă o structură funcţională, cu rol de 

coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii în realizarea 

managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru 

elaborarea documentelor şi instruirea personalului privind asigurarea calităţii.  

(2) Departamentul aplică politica Senatului şi a Rectorului în domeniul calităţii.  

 

Sancţiuni disciplinare  

 

Art. 161.  
(1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar din Universitate 

răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de 

muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului instituţiei.  

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele:  

a. avertisment scris;  

b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere;  

c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, ca membru în 

comisii de doctorat, de master sau de licenţă;  

d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;  

e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

 

Art. 162.  
(1) În Universitate, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de departament sau 

de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie, de către Decan ori Rector sau de cel puţin 2/3 

din numărul total al membrilor Departamentului, Consiliului facultăţii sau Senatului Universitar, 

după caz. Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri 

constatate direct.  

(2) Avertismentul scris şi diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia 

de conducere, se stabilesc de către consiliile facultăţilor, iar suspendarea, pe o perioadă determinată 

de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a 

unei funcţii de conducere, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă, destituirea 

din funcţia de conducere din învăţământ şi desfacerea disciplinară a contractului de muncă se 

stabilesc de către Senatele Universitare.  

(3) Decanul sau Rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare.  

(4) Sancţiunile se comunică, în scris, personalului didactic şi de cercetare, precum şi personalului 

didactic şi de cercetare auxiliar din subordine de către Serviciul de Resurse Umane al instituţiei.  

 

Art. 163.  
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui 

în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărare.  

(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, personalul de 

cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3 - 5 membri, 

cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un 

reprezentant al organizaţiei sindicale.  



41 
 

(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:  

a. Rector, cu aprobarea Senatului Universitar;  

b. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al 

Universităţii şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile Senatelor Universitare.  

 

Art. 164.  
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar se stabileşte 

potrivit legislaţiei muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se iau potrivit 

legislaţiei muncii.  

 

Art. 165.  
În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de 

la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat 

sancţiunea disciplinară poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea 

corespunzătoare în dosarul de personal al celui în cauză.  

 

Art. 166.  
(1) Orice persoană poate sesiza conducerea Universităţii cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate 

constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris, sub semnătură şi se înregistrează la 

registratura instituţiei de învăţământ.  

(2) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.  

 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

 

Art. 167.  
Prezenta Carta universitară intră în vigoare de la data emiterii rezoluţiei de avizare de către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau în termen de 30 de zile de la data la 

care a fost transmisă ministerului solicitarea de avizare.  

 

Art.168.  
Propunerea de modificare a Cartei se face la iniţiativa Rectorului, a Consiliului de Administraţie sau 

a 2/3 din membrii Senatului şi urmează procedura folosită la adoptare, în condiţiile legii.  

 

Art.169.  
Odată cu adoptarea prezentei Carte se abrogă orice prevedere contrară.  

 

Art.170.  
Codul de etică şi deontologie profesională universitară face parte integrantă din prezenta Cartă.  

 

Art.171.  
Prezenta Cartă a fost supusă dezbaterii publice prin postare pe website-ul Universităţii, discuţii în 

Catedre, Consiliile Facultăţilor, Biroul Senatului şi în Senatul Universitar.  

 

Art.172.  
Carta a fost adoptată de Senatul Universitar în data de 22.07.2011. 
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CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale  

 

Art. 1.  
Prezentul Cod reglementează conduita membrilor comunităţii academice din Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, instituţie publică acreditată, componentă a sistemului 

naţional de învăţământ superior, aşa cum este el definit prin Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.  

 

Art. 2.  
Normele şi principiile de etică şi deontologie universitară, promovate prin actualul Cod, sunt 

circumscrise sistemului de valori universal-acceptate de comunităţile academice în condiţiile 

internaţionalizării informaţiei, globalizării şi fundamentării societăţii cunoaşterii. Sistemul de valori 

astfel definite, se regăseşte în normele de conduită, având o triplă funcţionalitate: promovarea 

personalităţii şi consolidarea statusului individual, promovarea culturii organizaţionale şi 

consolidarea statusului profesional, asumarea răspunderii individuale şi instituţionale în baza 

interesului public.  

 

Art. 3.  
Valorile promovate prin prezentul Cod sunt: dreptatea, echitatea, egalitatea de şanse, demnitatea, 

libertatea individuală şi academică, proprietatea intelectuală, integritatea profesională şi morală, 

cinstea, onestitatea, corectitudinea, datoria, responsabilitatea publică ş.a., valori corelate principiului 

universal al nevătămării. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi  protejează 

aceste valori şi sancţionează orice îngrădire a promovării lor în condiţiile autonomiei universitare, 

transparenţei şi răspunderii publice.  

 

Capitolul II - Domeniu de aplicare 

 

Art. 4. 
Codul de etică al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi cuprinde normele de 

conduită obligatorii, un contract moral între membrii Comunităţii academice – studenţi, cadre 

didactice, personal nedidactic – menit să contribuie la coeziunea membrilor Universităţii şi la 

instalarea unui climat academic bazat pe cooperare şi competiţie corectă contribuind prin aceasta la 

creşterea prestigiului universităţii. 

 

Art. 5. 
Prevederile prezentului Cod, atât cele ce stabilesc regulile morale, cele care privesc aspectele 

tehnice, precum şi comportarea faţă de confraţi, sunt obligatorii pentru membrii comunităţii 

academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi. 

 

Art. 6.  
Codul de etică universitară exprimă idealurile, principiile şi normele morale pe care membrii 

Comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi consimt să 

le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională. El stabileşte principalele linii de conduită 

etică profesională pe care Comunitatea academică din Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” din Iaşi îşi propune să le urmeze şi modalitatea de penalizare în cazul încălcării 

acestora. 
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Art. 7.  

Codul de etică universitară nu se substituie legii sau altor coduri şi reglementări. Scopul său este de 

a reglementa domeniul cuprins între lege şi morală. Codul de etică universitară şi aplicarea lui nu 

exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care revin membrilor Comunităţii academice 

din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi. El corelează relaţiile pur 

contractuale cu încrederea, ataşamentul, responsabilitatea şi protejează membrii Comunităţii 

academice de comportamente nedrepte, necinstite sau oportuniste. 

 

Art. 8.  

Codul de etică universitară cuprinde atât norme obligatorii a căror nerespectare atrage după sine 

sancţiuni disciplinare/ administrative şi chiar juridice, cât şi norme dezirabile, de dorit a fi aplicate 

dar a căror nerespectare nu duce la o sancţionare disciplinară ci doar la una de natură morală. De 

exemplu, politeţea reprezintă un comportament dezirabil, demn de tot respectul, dar nu este legal 

obligatoriu, iar impoliteţea, dacă nu îmbracă caracterul insultei sau al ultrajului, nu este 

sancţionabilă decât moral. 

 

Capitolul III - Principii generale 

 

Art. 9.  

Valorile şi principiile promovate în mediul academic din Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” din Iaşi sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, 

meritul, profesionalismul, competenţa, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, 

respectul şi toleranţa, responsabilitatea profesională şi socială, bunăvoinţa şi grija, fidelitatea 

(loialitatea). 

 

Art. 10. Libertatea academică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi este un spaţiu liber de ingerinţe, 

presiuni şi constrângeri politice, religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de 

natură ştiinţifică, legală şi etică. 

Membrii Universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării 

standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale. 

Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza 

respectului pentru diferenţe. 

Sunt încurajate abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile 

politice sau credinţele religioase. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi promovează acele activităţi care oferă 

oportunităţi facultăţilor în direcţia atingerii obiectivelor academice, de instruire, educare, formare, 

cercetare. Toţi membrii universităţii trebuie să fie corect informaţi pentru a comunica pertinent, 

critic, fără cenzură, în legătură cu problemele de învăţare şi studiu în toate domeniile specifice 

învăţământului superior medical. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi este 

un spaţiu în care nu se acceptă presiuni sau obligaţii politice, religioase, economice. 

 

Art. 11. Integritatea 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi consideră integritatea ca un principiu 

fundamental, urmărind, deopotrivă, integritatea individuală a membrilor comunităţii academice, a 

structurilor de conducere existente şi a procesului cercetării. Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa”  din Iaşi recunoaşte cinstea, incoruptibilitatea şi probitatea, ca valori morale de prim 

rang. 
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi apără dreptul la proprietate intelectuală, 

beneficiile fiind acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale (sau în concordanţă 

cu stipulările contractuale). 

Există un conflict de interese atunci când interesele personale ale unui membru al comunităţii 

academice (cadru didactic, student, membru al personalului administrativ) intră în conflict cu 

obligaţiile decurgând din statutul său ori sunt de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea 

necesară îndeplinirii acestor obligaţii. 

În sfera relaţiilor cadru didactic – student constituie încălcări ale obligaţiei de integritate: 

a. Pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală; 

b. Pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale; 

c. Împrumutul de bani între cadrul didactic şi studenţi; 

d. Prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi remunerate în favoarea  studentului, a 

soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul al II-lea; 

e. Obţinerea de liberalităţi din partea studentului sau a rudelor acestuia până la gradul al II-lea 

inclusiv. 

Examinarea de către cadrul didactic a unei persoane care îi este soţ/ soţie, rudă până la gradul al III-

lea ori o altă persoană cu care cel ce decide are o relaţie similară de afecţiune, este de natură să 

creeze o impresie de favoritism în rândul celorlalţi studenţi. Pentru evitarea acestei situaţii se 

impune ca: 

a. Atunci când există alte cadre didactice de aceeaşi specialitate, cadrul didactic în cauză să 

formuleze o declaraţie de abţinere iar examinarea studentului să se facă de către un alt cadru 

didactic, numit de către şeful catedrei sau decan, după caz; 

b. În cazul în care nu este posibilă înlocuirea, se va numi un alt cadru didactic, având o 

specialitate cât mai apropiată, pentru a-l asista pe titularul disciplinei la examinarea 

studentului respectiv. 

Constituie abatere de la integritate, incompatibiliăţile şi conflictele de interese, definite în Cartă. 

 

Art. 12. Autonomia personală 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi promovează crearea unui mediu 

propice exercitării autonomiei personale. 

Fiecare membru al comunităţii academice este liber să ia decizii în privinţa propriei cariere 

profesionale academice. În acest sens, se promovează exercitarea consimţământului informat în 

privinţa programelor, concursurilor şi oportunităţilor de studiu şi cercetare, astfel încât fiecare 

membru al Universităţii să poată lua şi aplica decizii în privinţa propriei cariere academice şi 

profesionale. 

 

Art. 13. Dreptatea şi echitatea 

Membrii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi vor fi trataţi drept, corect şi 

echitabil. Nu sunt permise discriminarea sau exploatarea, indiferent că acestea sunt directe sau 

indirecte. 

Dreptatea se bazează pe împărţirea corectă şi echitabilă a puterii şi prevenirea abuzului de putere. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi adoptă măsuri ferme pentru 

nediscriminare şi egalitate de şanse în acces la studii, angajare şi la programe, pentru eliminarea 

conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi 

nepotism. 

 

Art. 14. Meritul 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi asigură recunoaşterea, cultivarea şi 

recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale, 
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cum ar fi: dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice, 

creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa. 

 

Art. 15. Profesionalismul 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi se angajează să cultive un mediu 

propice pentru cercetare şi competitivitate, deziderat ce poate fi atins prin dezvoltarea de programe 

academice la standarde înalte, capabile să ducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor 

competitivi şi la creşterea prestigiului în cercetare. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi încurajează şi recompensează eficienţa, 

calitatea şi meritele profesionale în activităţile angajaţilor şi studenţilor ei. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi descurajează impostura, amatorismul, 

superficialitatea, dezinteresul şi plafonarea. 

  

Art. 16. Competenţa 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi cultivă un mediu propice pentru 

competenţă şi competitivitate. Universitatea susţine dezvoltarea de programe academice la 

standarde înalte, capabile să ducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor de vârf şi 

creşterea prestigiului în cercetare. 

Universitatea susţine şi recompensează excelenţa ştiinţifică, profesională, pedagogică, managerială 

şi administrativă. 

Fiecare membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, răspunderea pentru calitatea 

procesului educaţional. 

Orice cadru didactic trebuie să stăpânească în detaliu disciplina pe care o predă, asigurându-se că 

întregul conţinut al cursului este actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului la care se situează 

disciplina în planul de învăţământ. În acest sens, fiecare cadru didactic trebuie să se informeze şi cu 

privire la conţinutul cursurilor cuprinse în curriculum, înainte sau după cursul său şi care se leagă de 

acesta. 

Dezacordurile de natură ştiinţifică între cadrele didactice din Universitate nu trebuie să afecteze 

pregătirea şi rezultatele studenţilor. 

Orice cadru didactic trebuie să acorde o atenţie deosebită pregătirii şi susţinerii cursurilor la orele 

prevăzute, elaborării, pregătirii sau asigurării materialului didactic necesar studenţilor pentru curs, 

seminar sau laborator, ţinerii orelor de consultaţii prevăzute, urmăririi şi îndrumării activităţii de 

redactare lucrări (proiecte, lucrări de diplomă sau disertaţie) de către studenţi, notării şi comunicării 

rezultatelor la momentul prevăzut. 

Este, de asemenea, importantă adaptarea stilului de predare la nevoile şi nivelul cursului. 

Constituie încălcări ale principiului competenţei: 

a. Încredinţarea de cursuri, seminarii sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către 

persoane care nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat; 

b. Consacrarea unei părţi importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discuţii 

fără legătură cu tematica acestuia; 

c. Interpretarea intenţionat eronată a rezultatelor unei cercetări în vederea fundamentării unei 

teorii pe care cel în cauză o susţine; 

d. Obligarea studenţilor de a-şi însuşi exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau 

refuzul de a lua în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere exprimate în aceeaşi 

chestiune; 

e. Abordarea de către cadrul didactic titular al unui curs fundamental doar a unei părţi din 

materie, respectiv doar a aspectelor care îl interesează personal; 

f. Alegerea unor modalităţi de examinare în dezacord cu obiectivele cursului (spre exemplu, 

formularea unor subiecte care solicită doar memorarea unor date în condiţiile în care 

obiectivul cursului este obţinerea abilităţilor necesare rezolvării unor probleme); 
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g. Faptul de a nu da studentului ocazia de a se antrena pentru obţinerea competenţelor cerute 

de obiectivul cursului şi verificate de examenul final. 

 

Art. 17. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi apără dreptul la proprietate intelectuală. 

Beneficiile, recompensele vor fi acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale. Toţi 

cei care au participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie 

menţionaţi, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinţei. 

Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, copiatul în cadrul 

examenelor sau concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a 

identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi tentativele de 

corupere spre fraudă. 

 

Art. 18. Transparenţa 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi respectă principiul transparenţei tuturor 

categoriilor de informaţii, activităţi şi resurse care interesează membrii comunităţii universitare, 

potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o 

informare consistentă şi corectă, în limitele legii (şi/sau ale contractului în vigoare). 

Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul 

membrii săi şi publicul larg. 

 

Art. 19. Respectul şi toleranţa 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi promovează existenţa unei comunităţi 

academice şi rezidenţiale în cadrul căreia este respectată demnitatea fiecăruia, într-un climat liber de 

orice manifestare şi formă de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, şantaj, ameninţare sau 

intimidare. Universitatea aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, 

credinţe şi preferinţe intelectuale. 

Nu sunt permise manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi hărţuirea sexuală. 

 

Art. 20. Responsabilitatea profesională şi socială 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi îşi încurajează membrii să se distingă 

prin activism şi implicare în probleme profesionale şi publice, prin colegialitate şi civism 

responsabil. 

Se garantează membrilor comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” din Iaşi dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat încălcările standardelor 

profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor comunităţii universitare şi colaboratorilor. 

Nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din 

instituţie de către membrii propriei comunităţi academice. 

 

Art. 21. Bunăvoinţa şi grija 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi consideră dezirabile bunăvoinţa şi 

grija. În acest sens sunt încurajate aprecierea, mândria şi recunoştinţa faţă de cei merituoşi, empatia, 

compasiunea, sprijinul faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, 

solidaritatea, solicitudinea, promptitudinea şi optimismul faţă de toţi membrii comunităţii 

academice. 

Sunt indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, 

dezinteres. 
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Art. 22. Fidelitatea (loialitatea) faţă de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din 

Iaşi este o obligaţie de onoare pentru toţi membrii Comunităţii academice. Ea este răsplătită atât 

material cât şi moral. 

Concurenţa neloială este o atitudine pe care Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din 

Iaşi o condamnă cu fermitate. De aceea, angajarea unor activităţi didactice la alte universităţi se 

poate face doar cu aprobarea Conducerii Universităţii, potrivit Cartei. 

Membrii Comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi au 

datoria de a apăra în mod loial prestigiul Universităţii, evitând orice fapt care ar putea produce 

prejudicii imaginii sau intereselor Universităţii. 

 

 

Capitolul IV - Principii etice în cercetarea ştiinţifică 

 

Art. 23.  

În activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie respectate următoarele norme etice: 

a) Acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei opere doar a persoanelor care au participat 

efectiv la elaborarea ei. 

b) Indicarea sursei din care a fost preluată o idee, o expresie, un rezultat al unei cercetări 

anterioare, indiferent dacă acestea au fost sau nu publicate. Această regulă priveşte şi 

elementele preluate din lucrări de orice natură ale studenţilor sau doctoranzilor şi utilizate 

ulterior de un cadru didactic în propriile cercetări. 

c) Recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat în mod real la o 

activitate de cercetare. În situaţia în care contribuţia a constat doar într-o activitate de 

supervizare sau consiliere, nu este necesară o recunoaştere formală a contribuţiei. În aceste 

cazuri însă se recomandă includerea unei formule de mulţumire. 

d) Respectarea riguroasă a destinaţiei fondurilor alocate unui proiect de cercetare. Sursele de 

finanţare care au stat la baza unei cercetări vor fi menţionate în publicaţiile în care s-au 

materializat rezultatele cercetării. 

e) Respectarea normelor speciale de etică referitoare la cercetarea efectuată pe subiecţi umani 

sau prin experimente desfăşurate cu ajutorul animalelor şi a oricăror altor elemente ce ţin de 

etica cercetării. 

 

Art. 24.  

Cercetarea pe subiecţi umani se face cu respectarea prevederilor Convenţiilor şi Declaraţiilor 

Internaţionale la care România este parte semnatară. În cercetarea biomedicală există datoria de a 

promova şi proteja viaţa, sănătatea, intimitatea şi demnitatea subiecţilor umani care participă la 

cercetare. 

 

Art. 25.  

In desfăşurarea cercetării medicale pe subiecţi umani trebuie acordată o protecţie suplimentară 

populaţiilor vulnerabile: 

a) Persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical; 

b) Persoane care nu îşi pot da consimţământul pentru participarea într-o cercetare medicală 

(minori, persoane incapabile, persoane care datorită stării lor nu-şi pot exprima voinţa); 

c) Persoane care sunt susceptibile a-şi da consimţământul sub presiune (de exemplu persoane 

în detenţie, militari); 

d) Persoane care nu beneficiază personal de cercetare; 

e) Persoane pentru care cercetarea medicală este combinată cu îngrijirea medicală. 
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Art. 26.  

În cercetarea pe subiecţi umani, binele individului primează asupra binelui societăţii în general şi al 

ştiinţei. 

 

Art. 27.  

Cercetarea medicală în scopul progresului medical trebuie să se facă doar în ultimă instanţă pe 

subiecţi umani. Aceasta trebuie să se efectueze în conformitate cu datele ştiinţifice existente, cu alte 

surse relevante de informare şi cu datele obţinute din experimentarea pe animale, atunci când 

aceasta este posibilă. 

 

Art. 28.  

Principalul scop al cercetării medicale pe subiecţi umani este de a îmbunătăţi metodele profilactice, 

diagnostice şi de tratament, înţelegerea etiologiei şi a patogenezei unei afecţiuni. 

 

Art. 29.  

Nu se poate întreprinde nicio cercetare pe o persoană, decât dacă sunt întrunite, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a. Nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă; 

b. Riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu 

beneficiile potenţiale ale cercetării; 

c. Proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei 

examinări independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv ale unei evaluări a 

importanţei obiectivului cercetării precum şi al unei examinări pluridisciplinare a 

acceptabilităţii sale pe plan etic; 

d. Persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor 

pentru protecţia sa; 

e. Consimţământul participanţilor. 

 

Art. 30. 

Protocolul cercetării trebuie să fie evaluat de o comisie de etică, formată din persoane independente 

faţă de cercetători sau sponsori. Comisia de etică ce efectuează evaluarea proiectului trebuie să fie 

informată cu privire la desfăşurarea cercetării şi are dreptul de a monitoriza cercetările în derulare. 

 

Art. 31.  

Cercetarea medicală pe subiecţi umani trebuie să fie efectuată  numai de către persoane calificate în 

acest sens. Această persoană are responsabilitatea privind subiecţii implicaţi în cercetare, chiar dacă 

aceştia şi-au exprimat consimţământul informat pentru participare. 

 

Art. 32. 

Experimentul clinic (cercetarea fără scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic dacă nu 

comportă nici un risc serios previzibil pentru subiecţii participanţi. Cercetătorii care conduc 

experimentul clinic sunt obligaţi să-l întrerupă dacă apare pericolul vătămării sănătăţii subiectului 

sau când acesta cere sistarea experimentului. Cercetarea medicală pe subiecţi umani se poate derula 

doar dacă potenţialele beneficii sunt superioare riscurilor. 

 

Art. 33. 

Impunerea cu forţa sau prin inducerea în eroare a experimentului pe om constituie o gravă încălcare 

a principiilor eticii medicale. Participarea subiecţilor umani în cercetare se poate face numai 

voluntar şi numai după ce aceştia au fost informaţi adecvat cu privire la: scopurile, metodele 

cercetării, riscurile şi beneficiile anticipate. 
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De asemenea, subiecţii trebuie informaţi că se pot retrage oricând din cercetare, fără ca acest lucru 

să îi prejudicieze în vreun fel. Consimţământul informat al participanţilor trebuie luat cu respectarea 

prevederilor legale. 

 

Art. 34.  

În cazul minorilor, consimţământul va fi obţinut de la aparţinători sau reprezentant legal, fiind 

necesar şi acceptul minorului de a participa în cercetare. Este necesar un maximum de prudenţă în a 

utiliza minorii în experimente medicale şi numai dacă riscurile sunt minime. 

 

 

Art. 35.  

În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima voinţa, consimţământul va fi 

obţinut de la aparţinători sau reprezentanţi legali. 

 

Art. 36.  

Cercetătorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea intimităţii subiecţilor participanţi 

în cercetare, pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor despre subiecţi şi trebuie să 

minimalizeze pe cât posibil impactul cercetării asupra integrităţii fizice, mentale şi personalităţii 

acestora. 

 

Art. 37.  

Cercetările făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima dată la om a unor procedee 

medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În asemenea cercetări trebuie să 

existe o proporţionalitate justă în favoarea bolnavului, între riscurile procedeului nou şi gravitatea 

cazului; pericolele posibile ale procedeului nou să nu întreacă în gravitate evoluţia probabilă a bolii 

de bază sau a tratamentelor cunoscute şi aplicate până în prezent. 

 

Art. 38.  

Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinată cu îngrijirea pacienţilor este admisă numai 

atunci când nu există metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru subiecţii 

participanţi sau atunci când pacienţii care primesc placebo nu sunt expuşi unor riscuri suplimentare. 

 

Art. 39.  

Publicarea rezultatelor unei cercetări medicale pe subiecţi umani se va face cu respectarea acurateţei 

datelor şi numai în condiţiile în care sunt respectate normele etice naţionale şi internaţionale care 

guvernează cercetarea medicală pe subiecţi umani. 

 

Art. 40.  

Regulile etice mai sus menţionate se aplică şi pentru studiile epidemiologice sau activităţii de 

screening. 

 

Art. 41.  

Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

 

Capitolul V - Aplicare şi sancţiuni 

 

Art. 42.  

(1) Aplicarea normelor prevazute în prezentul Cod de etica este asigurată de către Comisia de etică.   

(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de 

Administraţie, avizată de Senatul Universitar şi aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane 
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cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară 

persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director 

administrativ, Director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 

microproducţie. 

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 

a. analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

b. realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii 

activităţilor de cercetare, care se prezintă Rectorului, Senatului Universitar şi constituie un 

document public; 

c. contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune 

Senatului Universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 

d. atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e. alte atribuţii stabilite conform Cartei universitare, conform legii. 

 

Art. 43.  
Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. 

Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică universitară revine 

Universităţii. 

 

Art. 44.  

(1) Orice persoană, din Universitate sau din afara Universităţii, poate sesiza Comisiei de etică 

universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. 

(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 

 

Art. 45.  
În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile in conformitate cu Legea 

nr. 206/2004 si cu Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică, 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. 

 

Art. 46.  
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. 47.  
(1) Sesizările/reclamaţiile pot proveni de la orice persoană membră a comunităţii academice a 

Universităţii sau nu, dacă persoana care face obiectul lor este membră a Comunităţii academice a 

Universităţii. 

(2) Comisia de etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente. 

 

Art. 48.  
Drepturile reclamantului şi ale parţii reclamate: 

a. de a beneficia de confidenţialitate; 

b. de a fi asistat de o persoană la audierile făcute de echipa de investigare a cazului reclamat; 

c. de a cunoaşte componenţa echipei de analiză a reclamaţiei în vederea unei eventuale 

recuzări temeinic motivate; 
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d. de a cunoaşte conţinutul raportului final înainte ca acesta să fie înaintat conducerii 

Universităţii; 

e. de a face recurs la decizia Comisiei de etică şi la cea a conducerii Universităţii. 

 

Capitolul VI - Dispoziţii finale 

 

Art. 49.  
În contractul individual de muncă, respectiv în contractul individual de studii se va include o clauză 

prin care angajatul sau studentul menţionează că a luat cunostinţă de prevederile Codului de etică şi 

deontologie şi se angajează, sub semnatură proprie, să respecte prevederile acestuia. 

 

Art. 50.  
Prezentul Cod de etica si deontologie intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Senatul 

Universităţii şi devine parte componentă a Cartei Universitare. 
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REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICĂ A UMF "GR. T. POPA" DIN IAŞI 

 

În baza art. 306 şi urm. din Legea Educaţiei Naţionale şi a Cartei Universităţii, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi a elaborat şi aplică prezentul Regulament de 

funcţionare a Comisiei de Etică. 

 

Art. 1.  

Comisia de Etică este o structură independentă a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. 

Popa" din Iaşi şi funcţionează în baza Codului de Etică şi al Regulamentului de funcţionare a 

Comisiei de Etică adoptat de către Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din 

Iaşi. 

 

Art.2. Componenţă 

Comisia de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi este formată din 13 

persoane, după cum urmează: 

a. cinci cadre didactice de niveluri diferite (dar care nu sunt cuprinse în structuri de 

conducere), reprezentând cel puţin două facultăţi sau departamente distincte ale universităţii; 

alternativ, una dintre persoane poate fi un membru marcant al comunităţii locale, al unei 

organizaţii neguvernamentale din domeniul învăţământului sau drepturilor omului, sau al 

unei asociaţii profesionale din domeniul educaţiei. 

b. 1 persoană din rândul personalului administrativ; 

c. 2 studenţi, indiferent de forma de învăţământ şi nivelul de studii (universitar, post-

universitar - studii aprofundate, master, doctorat cu frecvenţă), cu condiţia ca aceştia să 

reprezinte cel puţin două niveluri de studii şi cel puţin două facultăţi sau departamente ale 

Universităţii; alternativ, una dintre persoane poate fi absolvent/ă al/a Universităţii ; 

d. un secretar care ţine evidenţa documentelor Comisiei, asigură contactele şi nu dispune 

de drept de vot la luarea deciziilor Comisiei; 

e. reprezentantul Oficiului juridic; 

f. trei membri supleanţi. 

 

Art. 3. Alegerea şi numirea membrilor Comisiei de Etică 

Alegerea şi numirea membrilor Comisiei de Etică se face astfel: 

Membrii, cadre didactice, sunt propuşi de departamente, facultăţi şi sunt votaţi de Senatul 

Universităţii; 

(1) Membrii studenţi sunt aleşi pe bază de candidaturi, prin votul studenţilor, fiind confirmaţi de 

către Senatul Universităţii; 

(2) Reprezentantul personalului nedidactic este propus de către Direcţia Generală 

Administrativă şi confirmat de Senatul Universităţii; 

(3) Membrii comisiei de etică sunt aleşi pe perioada unui mandat de 4 ani. Alegerile au loc după 

confirmarea structurilor de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii. 

(4) Din comisia de etică nu pot face parte membrii structurilor de conducere din Universitate. 

 

Art. 4. Atribuţiile Comisiei de Etică 

(1) Organizează, coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute în Codul de Etică 

al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa”. 

(2) Primeşte, evaluează şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la abaterile de la 

etica universitară. În acest scop organizează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de 

date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor. 
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(3) Ia decizii, după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura 

faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei. Decizia şi motivarea acesteia vor face 

obiectul unui raport de caz. 

(4) Comunică raportul de caz şi eventualele recomandări Senatului Universităţii de Medicină 

şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi. 

(5) Propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etica. 

(6) Pune la dispoziţia Senatului Universităţii sau a Consiliului de etică Universitară din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării informaţiile necesare judecării recursului la 

decizia Comisiei de Etică. 

(7) Întocmeşte un raport anual referitor la situaţia Universităţii din perspectiva respectării 

principiilor şi prevederilor Codului de etică, pe care-l prezintă Senatului Universităţii de 

Medicină şi Farmacie; 

(8) Raportul Comisiei dc Etică se înaintează conducerii Universităţii, consiliilor facultăţilor şi 

este public. Raportul nu conţine informaţii identificatoare referitoare la cazurile 

nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile respinse. Pentru cazuri minore se păstrează 

confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate. 

(9) Comisia de Etică îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Comisia de evaluare a calităţii şi 

cu celelalte comisii de specialitate ale Senatului. 

(10) În cadrul mecanismului de decizie, Comisia de Etică se întruneşte semestrial în şedinţă 

ordinară sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 

membri. 

(11) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Regulament. 

 

Art. 5. Jurisdicţie 

Sub jurisdicţia Comisiei intră toate persoanele care fac parte din sau au relaţii cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi: 

a. studenţi (la toate nivelele şi formele de studiu, inclusiv doctoranzii); 

b. membri ai corpului administrativ; 

c. membri ai corpului de conducere; 

d.     cadre didactice titulare, asociaţi, consultanţi, invitaţi; 

c.       parteneri instituţionali. 

Sub jurisdicţia Comisiei de etică intră atât actele petrecute în interiorul Universităţii şi campusului 

universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestora, în măsura în care implică membrii propriei 

comunităţi universitare şi ai personalului aferent. 

 

Art. 6. Sancţiuni 

Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi va aplica sancţiunile 

propuse de către Comisia de Etică în conformitate cu Codul de etică, pentru abaterile definite de 

acesta din urmă. 

Nerespectarea normelor prevăzute de Codul Etic al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. 

Popa" din Iaşi se sancţionează în funcţie de gravitatea abaterilor, de circumstanţele reale şi 

personale în care a fost săvârşită abaterea. 

Sancţiunile propuse conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa"
 
 din Iaşi sunt cele 

prevăzute în Codul muncii şi Legea educaţiei naţionale, Regulamentul de ordine interioară al 

Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi şi Regulamentul activităţii profesionale 

a studenţilor. 

Sancţiunile propuse de Comisie vor fi puse în aplicare de conducerea Universităţii. 

Comisia va monitoriza aplicarea sancţiunilor de către conducere, va interveni pe lângă aceasta 

pentru aplicarea corectă şi la timp a sancţiunilor şi va apela la forurile superioare în cazul în care 

conducerea Universităţii nu aplică sau nu aplică corect sancţiunile. 



54 
 

 

Art.7. Mecanismul de decizie 

Comisia de întruneşte semestrial, în lunile ianuarie şi iunie, în şedinţa ordinară, şi ori de câte ori 

este nevoie, în întâlniri extraordinare. 

Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membri. 

Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări ; 

reclamaţii. 

În cazul sesizărilor / reclamaţiilor urgente, cel puţin un membru al Comisiei va trebui să preia cazul 

în regim de urgenţă. La primirea sesizării/reclamaţiei, coordonatorul Comisiei va desemna 

persoana/ persoanele responsabilă/e de preluarea cazului. 

Deciziile Comisiei, inclusiv alegerea membrilor echipelor de analizare a cazurilor, aprobarea 

rapoartelor de caz şi a sancţiunilor, se iau cu majoritate simplă de voturi. 

Evaluarea sesizărilor / reclamaţiilor, efectuarea anchetelor şi audierilor se realizează de către echipe 

de cel puţin trei membri numiţi de Comisie în şedinţele acesteia. Dintre membri, cel puţin unul este 

de sex feminin, respectiv masculin, unul este student, şi unul este cadru didactic. 

Raportul de caz şi propunerile de sancţiuni sunt realizate de membrii echipei de analiză a cazului şi 

se aprobă cu întrunirea cvorumului. 

Raportul final va conţine luările de poziţie ale celorlalţi membri ai Comisiei, dacă acestea există, fie 

individuale, fie sub forma unei poziţii comune. 

Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi împiedicat să facă parte din cvorum sau din echipele de 

anchetă, cu excepţia situaţiei în care cazul anchetat îl/o pune într-un conflict de interese evident. 

 

Art. 8. Modalităţi de sesizare 

Sesizările şi reclamaţiile se referă la acte care contravin prevederilor Codului etic. Membrii 

Comisiei de Etică se pot sesiza din oficiu. 

 

Art. 9. Procedura de rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor: 

a. Primirea sesizării sau reclamaţiei 

- sesizările şi reclamaţiile se depun în termen de cel mult 30 de zile de la evenimentele care 

constituie subiectul acestora; 

- sesizările şi reclamaţiile anonime nu sunt supuse analizei comisiei; 

- nu se acceptă reclamaţii din partea altor persoane decât a celor direct afectate; 

- sesizările pot aparţine oricărei persoane, membri în comunitatea academică sau nu, dacă 

persoanele care fac obiectul lor sunt membri în comunitatea academică; 

- sesizările şi reclamaţiile se primesc la biroul Comisiei, în plic închis, şi sunt luate în 

evidenţă de secretarul acestuia, care eliberează un număr de înregistrare; 

- plicurile închise se deschid numai de către membrii Comisiei de Etică sau de către un 

membru delegat al acesteia; 

- decizia cu privire la validitatea sesizării sau reclamaţiei, respectiv la demararea analizei 

cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în 

termen de maximum 30 de zile de la depunere; 

- sesizările şi reclamaţiile se formulează în scris şi conţin cât mai multe date relevante 

privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii 

acuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, 

orice alte informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie din anexă); 

- la cerere, secretarul Comisiei va acorda consiliere cu privire la formularea şi completarea 

sesizărilor şi reclamaţiilor, dar nu poate deschide plicurile cu sesizări sau reclamaţii. 

b. Notificarea părţii care face subiectul sesizării sau reclamaţiei 

- pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării 

sau reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În 
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notificarea adresată părţii reclamate, Comisia va preciza conţinutul sesizării sau reclamaţiei, 

natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu 

privire la capacitatea membrilor Comisiei de Etică de a judeca respectivul caz (conflicte de 

interese etc); 

- lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului/ei nu vor împiedica 

derularea procedurilor ulterioare; 

- în cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare sau 

reclamaţie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamaţiei şi poziţiei scrise a 

părţii reclamate. 

 

c. Investigarea cazului: colectarea datelor; audierea părţilor 

Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau 

acte discutabile în sensul Codului de etică, Comisia de Etică va desfăşura o investigaţie, inclusiv 

prin intervievarea martorilor, audierea şi, dacă este necesar şi, dacă partea vătămată îşi dă 

consimţământul, confruntarea părţilor. 

 

- Audierea părţilor 

După colectarea informaţiilor relevante, Comisia de Etică va solicita audierea separată a 

fiecăreia dintre părţi pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru a le 

verifica şi pentru a obţine poziţia părţilor cu privire la acestea, în cazul în care întrevederea nu este 

posibilă. Comisia va comunica informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă. 

 

- Confruntarea părţilor 

După audierea separată a părţilor, Comisia poate propune confruntarea directă a acestora. 

Confruntarea părţilor are loc numai dacă se obţine consimţământul părţii vătămate şi în cazul în 

care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respectiv. 

 

- Comunicarea cu părţile 

Pe tot parcursul investigaţiei  Comisia poate solicita părţilor, în scris sau verbal, informaţii 

sau lămuriri cu privire la detaliile cazului. 

 

- Concilierea părţilor 

În cazul în care Comisia consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între 

părţi, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră această soluţie va fi propusă 

părţilor iar comisia va lua act de împăcarea acestora. Împăcarea conduce la stingerea litigiului dintre 

părţi. 

 

d. Raportul Comisiei 

Comisia va întocmi raportul, pe baza datelor colectate şi a audierilor sau confruntării părţilor, 

în decursul unei perioade de maximum 60 de zile de la data acceptării formale a începerii 

investigării cazului, cu excepţa situaţiilor de urgenţă. 

Înainte de comunicarea raportului către Senatul Universităţii, o copie a acestuia va fi 

transmisă fiecăreia dintre părţi. 

Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate 

şi a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivată pe baza probelor obţinute de Comisie în urma 

investigaţiilor şi audierilor. Pe baza acesteia, Comisia va lua o decizie cu privire la măsura în care 

faptele imputate constituie sau nu o încălcare a Codului de Etică. 

În cazul în care Comisia găseşte o încălcare a Codului de Etică, va înainta  raportul 

organismelor cu prerogative să aplice sancţiunile indicate de acesta. 
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e. Recurs 

Reclamantul/a şi reclamatul/a pot contesta deciziile Comisiei, în termen de maximum 15 zile 

de la comunicarea acestora, la Senatul Universităţii. 

Hotărârea Senatului Universităţii poate fi atacată la Organul competent din Cadrul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Părţii nu i se poate agrava situaţia 

în propria cale de atac. 

Comisia va acorda organismelor care analizează recursul tot sprijinul său, inclusiv prin 

punerea la dispoziţie a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror 

alte documente relevante aflate în posesia sa. 

 

Art. 10. Drepturi şi obligaţii. 

 

a. Drepturile reclamantului /ei 

- de a beneficia de confidenţialitate. Dacă, în decursul derulării procedurilor, dezvăluirea 

identităţii reclamantului/ei către terţi este absolut necesară, reclamantului/ei i se va cere 

permisiunea în acest sens. Dacă reclamantul/a  refuză să îşi dea permisiunea, se va proceda 

în continuare fără dezvăluirea identităţii acestuia/acesteia, în măsura în care acest lucru este 

posibil. Dacă ancheta nu poate continua fără dezvăluirea identităţii, iar 

reclamantul/reclamanta refuză să îşi dea permisiunea, cazul va fi clasat; 

- de a fi consiliată cu privire la depunerea unei sesizări / reclamaţii corect întocmite: 

- de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea / reclamaţia depusă; 

- de a apărea în faţa Comisiei, însoţit/ă, dacă doreşte, de un/o reprezent/ă (avocat/ă, coleg/ă, 

tutore legal etc); 

- de a cunoaşte componenţa echipei de caz şi de a contesta, înainte de demararea anchetei, 

capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă; 

- de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz; 

- de a primi o copie după raportul final; 

- de a face recurs la decizia Comisiei şi ulterior, la hotărârea Senatului. 

 

b. Drepturile părţii reclamate 

- de a apărea în faţa Comisiei, însoţit/ă, dacă doreşte, de un/o reprezentant/ă (avocat/ă, 

coleg/ă, tutore legal, martor/ă etc); 

- de a i se comunica componenţa echipei de caz şi de a contesta, înainte de demararea 

anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă; 

- de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz; 

- de a primi o copie după raportul final; 

- de a face recurs la decizia Comisiei şi ulterior, la hotărârea Senatului. 

 

 

c. Confidenţialitate 

 

Accesul terţilor la dosarul de caz pe durata desfăşurării anchetei va fi interzis, cu excepţia 

reprezentanţilor legali ai părtilor şi, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale, a 

organelor de stat autorizate. 

După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosar va fi interzis, cu următoarele excepţii: 

- partea şi reprezentanţii ei legali în cazul unui recurs; 

- membrii organismului de recurs; 

- organele de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale; 

- cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice şi cu respectarea unor standarde 

stricte de confidenţialitate. 
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d. Arhiva Comisiei 

 

Secretarul/a Comisiei este responsabil/ă cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de 

caz, fie că acestea au fost soluţionate sau nu. 

Comisia va păstra dosarele pe o durată de 10 ani, într-un spaţiu adecvat pus la dispoziţia acesteia de 

conducerea instituţiei de învăţământ superior. 

 

f. Conflicte de interese 

 

În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea (recuzarea) 

unui/unei membru/e a Comisiei de la judecarea şi anchetarea cazului din cauza unui conflict de 

interese, acestuia/acesteia i se va permite să se retragă de la investigarea sesizării / reclamaţiei. 

În caz contrar, Comisia va decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea 

acestuia/acesteia de a judeca şi ancheta cazul, în situaţia recuzării, membrul/a Comisiei recuzat/ă nu 

va participa la echipa de caz şi la votarea raportului de caz. 

 

Art. 11.Finanţare 

 

Acoperirea cheltuielilor presupuse de funcţionarea Comisiei de etică se realizează din 

fondurile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa " din Iaşi, prin decizia Rectorului. 

 

Art. 12. Remunerarea membrilor Comisiei de Etică 

 

Pentru activităţile desfăşurate, membrii Comisiei de Etică pot fi remuneraţi prin plata cu ora. 

premii, ore suplimentare, burse, după caz, conform legii. 
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ANEXĂ 

Model de reclamaţie 

 

 

 

Subsemnatul/a 

 

Relaţia cu Universitatea: 

a) Student/a, forma de învăţâmănt/an: 

......................................................................... 

b) Cadru didactic: 

......................................................................... 

c) Personal administrativ: 

 ....................................... .................................... 

d) Colaborator: 

.......................................................................... 

e) Altele: 

............................................................................... 

 

Date de contact: Adresa email: 

Număr de telefon: 

Adresă: 

Data depunerii reclamaţiei: 

Declar următoarele: 

Declaraţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, eventuali 

martori), numele şi relaţia cu Universitatea a persoanei/persoanelor reclamate. Daca există 

martori, se vor preciza numele acestora,  şi în măsura în care este posibil, date de contact, 

calitatea acestora în Universitate (studenţi, cadre didactice, personal administrativ, 

colaboratori etc.). 

 


