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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 „Grigore T. Popa”- 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 si globalizării. 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 „GrigoreT. Popa”- 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 „Grigore.T. Popa” din Iaşi cuprinde 
normele de conduită obligatorii, fiind 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 care stabilesc regulile morale cat si cele care privesc 
aspectele de ordin tehnic si de atitudine si comportament in relatiile interumane dezvoltate, sunt 
obligatorii pentru membrii toti comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore.T. Popa”- Iaşi.  
 
Art. 6. Codul de etică universitară exprimă idealurile, principiile şi normele de conduita si de morala 
pe care membrii Comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 
Iaşi consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională.  
Acest cod stabileşte principalele linii de conduită etică profesională pe care Comunitatea academică 
din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi îşi propune să le urmeze şi 
modalitatea de penalizare în cazul încălcării acestora.  
 
Art. 7. Codul de etică universitară nu se substituie prevederilor legale si de reglementare aplicabile 
sau cerintelor altor coduri şi reglementări. Scopul vizat este de a reglementa domeniul cuprins între 
lege şi morală.  



2 
 

Codul de etică universitară şi aplicarea acestuia nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile 
legale care revin membrilor Comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore.T. Popa”- Iaşi. 
Acest cod 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, dupa caz, 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. Astfel, politeţea este un comportament dezirabil, demn de tot respectul, dar nu este 
legal obligatoriu. Impoliteţea, dacă nu îmbracă un caracter specific 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 „Grigore.T. Popa”- Iaşi sunt:  

- libertatea academică 
- integritatea  
- 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. Fiecare membru al acestei comunitati academice, prin activităţile pe care le desfaşoară, este 
orientat spre respectarea tuturor acestor valori, conştientizănd necesitatea şi utilitatea lor. 
 
Art. 11. Libertatea academică  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi este un spaţiu liber de ingerinţe, 
presiuni şi constrângeri politice, religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură 
ştiinţifică, legală şi etică.  
(2) Libertatea academică presupune dreptul oricărui membru al comunităţii academice de a-şi 
exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale în cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, 
dezbaterilor dar şi în cadrul lucrărilor elaborate, susţinute sau publicate. 
(3) Membrii Universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării 
standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale.  
(4) Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza 
respectului pentru diferenţe.  
(5) Sunt încurajate: 

- abordarea critică,  
- parteneriatul intelectual şi cooperarea,  

indiferent de opiniile politice sau credinţele religioase ale fiecăruia.  
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(6) Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Grigore.T. Popa”- Iaşi promovează acele activităţi care 
oferă oportunităţi tuturor membrilor sai în direcţia atingerii obiectivelor academice, de instruire, 
educare, formare si cercetare.  
(7) Toţi membrii universităţii trebuie să fie corect informaţi pentru a comunica pertinent, critic, fără 
cenzură, în legătură cu toate problemele specifice acestei comunitati academice, atât în domeniul 
academic, cât şi în cel administrativ.  
 
 
Art. 12. Integritatea  
Art.12.1. (1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi consideră integritatea ca un 
principiu fundamental, urmărind, deopotrivă, integritatea individuală a tuturor membrilor comunităţii 
academice (atat la nivelul structurilor de conducere cat si ale celor de executie).  
 
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi recunoaşte cinstea, incoruptibilitatea 
şi probitatea, ca valori morale de prim rang.  
 
(3) Membrii  Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi trebuie să-şi exercite 
profesia cu onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate, cu respectare legii şi acţionând în 
conformitate cu cerinţele profesiei, să contribuie la respectarea obiectivelor etice legitime ale 
Universităţii. 
 
(4) Integritatea morală presupune că fiecare membru al comunităţii academice este dator să se 
preocupe de evitarea oricăror situaţii susceptibile să creeze îndoieli, cu privire la integritatea sa în 
primul rând a conflictelor de interese. 
 
(5) La nivelul universităţii, membrilor comunităţii academice le este interzis să solicite sau să accepte, 
direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa ia 
parte cu bună ştiinţa la activităţi ilegale şi angajamente care le discreditează profesia sau entitatea 
publică din care fac parte. 
 
(6) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi apără dreptul la proprietate 
intelectuală, beneficiile fiind acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale (sau în 
concordanţă cu stipulările contractuale).  
 
(7) În sfera relaţiilor membrilor comunitatii academice si colaboratorii Universităţii (studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, alte categorii de cursanţi, precum şi colaboratori ai sectoarelor de activitate 
din sectorul nedidactic), 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. imprumutul de bani între cadrul didactic şi studenţi;  
d.prestarea unor activităţi remunerate în favoarea colaboratorului universităţii/studentului, a 
soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul al II-lea;  
e. obţinerea unor liberalităţi şi facilităţi din partea colaboratorului/studentului sau a rudelor acestuia 
până la gradul al II-lea inclusiv.  
 
(8) Integritatea academică a studenţilor presupune evitarea oricăror fapte sau acţiuni care ar prejudicia 
evaluarea corectă şi riguroasă a cunoştinţelor (fraudarea sau încercarea de fraudare de orice tip a 
examenelor) sau ar împiedica buna desfăşurare a procesului de învăţământ, prin deteriorarea, 
distrugerea deliberată, înlocuirea aparaturii, materialelor didactice, a cărţilor  şi revistelor de 
specialitate sau a informaţiilor din sistemul electronic.   
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Art.12.2. (1) Se consideră conflict de interese situaţia în care interesele personale ale unui membru al 
comunităţii academice (cadru didactic, student, membru al personalului nedidactic) intră în conflict cu 
obligaţiile care decurg din statutul său ori sunt de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea 
necesară îndeplinirii acestor obligaţii.  
 
(2) Examinarea de către cadrul didactic a unei persoane care îi este soţ/ soţie, rudă până la gradul al 
III-lea sau o altă persoană cu care cel ce decide are o relaţie similară de afecţiune, este de natură să  
impună 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 decan.  
b. in 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. 
 
(3) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude pânã la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa 
concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de 
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în cadrul universitătii şi nu pot 
fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează 
soţii, rudele sau afinii pânã la gradul al III-lea inclusiv. 
 
(4) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar titular este în conflict de interese dacă se afla 
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 III inclusiv;  
d. interesele sale patrimoniale, ale soţului, afinilor sau rudelor sale până la gradul III 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 Consiliului de Administratie;  
f. ocupă funcţii sau desfăşoară activităţi de predare sau cercetare pe baza de cotract la alte instituţii de 
învăţământ superior publice sau private, fără aprobarea Consiliului de Administratie;  
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;  
h. deţine o funcţie de conducere la universitate şi părţi sociale la alta institutie de invatamint medical;  
i. deţine o funcţie de conducere la universitate şi funcţia de preşedinte al unui partid politic la nivel 
local sau naţional. 
 
Art.12.3 (1) Incompatibilităţile la nivelul Universităţii presupun, sub aspectul conducerii, 
controlului, autorităţii şi evaluării, 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 CSUD, director general administrativ, 
decan, prodecan, director de departament sau echivalent 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 sau echivalente şi contabil-şef;  
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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, contabil - şef, şef-serviciu, şef-
birou;  
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) 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. 
 
(3) 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 depasit numarul legal de mandate. 
 
(4) Personalul de conducere, didactic, de cercetare şi didactic auxiliar titular este în stare de 
incompatibilitate, dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: 
a. presteaza activitati comerciale in incinta unitatii de invatamânt sau in zona limitrofa; 
b. practica, in public, activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera 
obscena a corpului;  
c. desfasoara comert cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 
d. rectorul  daca pe perioada exercitarii mandatului detine functii de conducere in cadrul unui partid 
politic. 
 
 (5) În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia de a aduce aceasta la  
cunoştinţa conducerii universitatii şi de a se abţine de la implicarea în luarea oricărei  decizii în care 
ar putea genera sau ar putea sugera un conflict de interese.   
 
Art. 13. Autonomia personală  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi promovează crearea unui mediu 
propice exercitării autonomiei personale. 
  
(2) Fiecare membru al comunităţii academice este liber să ia decizii în privinţa propriei cariere 
profesionale academice. În acest sens, se promovează exercitarea informarea completa si in timp util 
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.  
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Art. 14. Dreptatea şi echitatea  
(1) Membrii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi vor fi trataţi drept, corect şi 
echitabil. Nu sunt permise discriminarea sau exploatarea, indiferent că acestea sunt directe sau 
indirecte.  
 
(2) Dreptatea se bazează pe împărţirea corectă şi echitabilă a puterii şi prevenirea abuzului de putere.  
 
(3) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 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.  
 
(4) In Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi nu sunt admise discriminări pe 
criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte 
tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege. 
 
(5) Politica de nediscriminare acoperă toate domeniile activităţii universitare şi în special: admiterea 
şi înmatricularea studenţilor, evaluarea lor academică, angajarea şi evaluarea personalului didactic, 
didactic-auxiliar sau nedidactic,  promovare profesională, promovarea în organisme sau funcţii de 
conducere, accesul la drepturile oferite de Carta Universitară. 
 
 
Art. 15. Meritul  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi asigură recunoaşterea, cultivarea şi 
recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale , 
cum ar fi:  

- dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice,  
- creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa.  

 
(2) În cazul cadrelor didactice şi al cercetătorilor, meritul se stabileşte, în principal, în funcţie de: 
calitatea cursurilor, a seminarelor, a activităţii de îndrumare a studenţilor, a publicaţiilor ştiinţifice, 
câştigarea de granturi de dezvoltare şi cercetare individuală şi instituţională,  rezultatele evaluării 
colegiale şi cea făcută de către studenţi, implicarea în dezvoltarea facultăţii, a programului de studiu, 
al domeniului propriu, în rezolvarea problemelor studenţilor, atitudinea faţă de progresul personal, 
prestigiul adus instituţiei.  
 
(3) În cazul studenţilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a performanţelor la 
cursuri, seminarii şi laboratoare, la concursuri profesionale, la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti, la licenţe şi disertaţii, în implicarea în viaţa asociativă, acţiuni civice etc. 
 
 
Art. 16. Profesionalismul  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 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. 
  
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi încurajează şi recompensează 
eficienţa, calitatea şi meritele profesionale în activităţile angajaţilor şi studenţilor ei.  
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(3) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi încurajează credinţa în autonomia 
deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei, descurajând impostura, amatorismul, superficialitatea, 
dezinteresul şi plafonarea.  
 
(4) La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi profesionalismul  se 
caracterizează prin: 

- competenţă în exercitarea profesiei ; 
- identificarea cu specialitatea şi cu cei din acelaşi domeniu (cariera academică sau de cercetare 

devin elemente ale identităţii personale); 
- dedicarea faţă de cariera academică pentru o parte semnificativă a vieţii (prestigiul se capătă în 

timp, dar nu depinde decisiv de vechime); 
- solidaritatea colegială şi competiţia loială cu cei din aceeaşi universitate şi domeniu. 

 
 
Art. 17. Competenţa  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 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.  
 
(2) Universitatea susţine şi recompensează excelenţa ştiinţifică, profesională, pedagogică, 
managerială şi administrativă.  
 
(3) Fiecare membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, răspunderea pentru calitatea 
procesului educaţional.  
 
(4) 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.  
 
(5) Dezacordurile de natură ştiinţifică între cadrele didactice din Universitate nu trebuie să afecteze 
pregătirea şi rezultatele studenţilor.  
 
(6) 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.  
 
(7) Este importantă şi adaptarea stilului de predare la nevoile şi nivelul cursului.  
 
(8) Orice persoană care îşi desfaşoară activitatea în sectorul nedidactic trebuie să acorde o atenţie 
deosebită îndeplinirii cu profesionalism a atribuţiilor care i-au fost stabilite, să fie orientată spre 
îmbunătăţirea continuă a competenţelor şi performanţelor sale în folosul întregii comunităţi 
academice. 
 
(9) Constituie încălcări ale principiului competenţei:  
      A. Pentru personalul didactic:  
a. încredinţarea de cursuri, seminarii sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către persoane care 
nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat;  
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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);  
g. faptul de a nu da studentului ocazia de a se antrena pentru obţinerea competenţelor cerute de 
obiectivul cursului şi verificate de examenul final.  
      B. Pentru personalul nedidactic:  
a. repartizarea incorecta a unor situaţii de întocmit unor persoane care nu deţin competenţele specifice 
necesare; 
b. elaborarea eronată sau incompletă a unor situaţii/lucrări repartizate; 
c. verificarea incorectă a unor situaţii întocmite . 
 
Art. 18. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi apără dreptul la proprietate 
intelectuală.  
 
(2) Proprietatea intelectuală include invenţiile, inovaţiile şi drepturile de autor pentru diferite categorii 
de lucrări, cu caracter ştiinţific, psihopedagogic sau didactic. 
 
(3) Beneficiile, recompensele vor fi acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale. 
Toţi cei care au participat la diferite stadii ale elaborarii unui studiu de cercetare (atât în sfera  
didactică, cât şi în  cea nedidactică) ale cărui rezultate devin publice, trebuie menţionaţi, în spiritul 
onestităţii profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinţei.  
(4) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: 
  a.  plagiatul total sau parţial, respectiv însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor 
ştiinţifice tehnologice, rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate de un alt autor, indiferent de calea 
prin care acestea au fost obţinute, precum şi preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de 
un alt autor, fără a se indica sursa şi prezentată drept creaţie personală.  

Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte, considerate de către comisia 
de etica ca făcând parte din fondul de noţiuni de bază, comune, al disciplinei respective. 
  b. copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor;  
  c. „fabricarea” unor rezultate/situaţii cerute, respectiv utilizarea unor date improvizate într-o 
cercetare sau experiment, modificarea intenţionată a datelor unui experiment sau unei cercetări, 
citarea unor articole inventate, predarea aceleiaşi lucrări pentru mai multe examene (autoplagiatul); 
d. substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate; 
e  preluarea lucrărilor de la colegi ; 
f. tentativele de corupere spre fraudă, respectiv oferirea de  bani, de cadouri, sau de servicii personale 
membrilor personalului universitar, atunci când acceptarea acestor cadouri sau servicii are drept scop 
în mod explicit sau implicit: 
- furnizarea serviciilor  prevăzute în fişa postului unui angajat şi pe persoana are deja dreptul să le 
primească; 
- influenţarea procesului de evaluare, angajare sau promovare. 
 
Art. 19. Transparenţa  
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(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 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). 
  
(2) Transparenţa este asigurată în toate activităţile care privesc admiterea, evaluarea, angajarea, 
promovarea şi utilizarea resurselor universităţii. Toate aceste informaţii sunt publicate pe pagina web 
a instituţiei. 
 
(3) Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul 
membrii săi şi publicul larg.  
(4) Sunt exceptate de la publicitate: 

a) informaţiile clasificate; 
b) datele personale; 
c) datele care prin lege sunt definite ca fiind confidenţiale. 

(5) Studenţii au dreptul la acces în privinţa informaţiilor despre criteriile de evaluare la examene, 
colocvii  etc., încă  de la începutul fiecărui curs (seminar, laborator etc.), precum şi la explicaţii 
privind notele obţinute. 
 
Art. 20. Respectul şi toleranţa  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- 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. 
 
 (2) Universitatea aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi 
preferinţe intelectuale.  
 
(3) Nu sunt permise manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi hărţuirea sexuală.  
 
(4) Studenţii au obligaţia să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi nedidactic, 
precum şi autoritatea organismelor de conducere ale Universităţii şi ale facultăţilor. 
 
(5) In cadrul Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi este interzis 
comportamentul ce aduce atingere demnităţii sau creează o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, 
umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.  
 
Art. 21. Responsabilitatea profesională şi socială  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi îşi încurajează membrii să se distingă 
prin activism şi implicare în probleme profesionale şi publice, prin colegialitate şi civism responsabil, 
precum şi printr-un comportament respectuos în scopul creşterii prestigiului instituţiei. 
 
(2) Este garantat tuturor membrilor comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Grigore.T. Popa”- Iaşi dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat încălcările standardelor 
profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor comunităţii universitare şi colaboratorilor.  
 
(3) Nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din 
instituţie de către membrii propriei comunităţi academice.  
 
Art. 22. Bunăvoinţa şi grija  
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi consideră dezirabile bunăvoinţa şi 
grija. În acest sens sunt încurajate aprecierea, mândria şi recunoştinţa faţă de cei merituoşi, empatia, 
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compasiunea, sprijinul faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, 
solidaritatea, solicitudinea, promptitudinea şi optimismul faţă de toţi membrii comunităţii academice. 
  
(2) Sunt indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, 
dezinteres.                                                                                                                                                                                                       
 
Art. 23. Fidelitatea (loialitatea) 
(1) Fidelitatea (loialitatea) faţă de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi este o 
obligaţie de onoare pentru toţi membrii Comunităţii academice. Ea este răsplătită atât material cât şi 
moral.  
 
(2) Concurenţa neloială este o atitudine pe care Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore.T. 
Popa”- Iaşi o condamnă cu fermitate. De aceea, angajarea unor activităţi didactice la alte universităţi se 
poate face doar cu aprobarea Conducerii Universităţii, potrivit Cartei Universitatii.  
 
(3) Membrii Comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore.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.  
 
(4) Constituie încălcări ale obligaţiei de loialitate: 
a) desfăşurarea de acţiuni menite să ducă la pierderea unor drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale 
dobândite în mod legal de către Universitate; 
b) sfătuirea studenţilor, în cadrul activităţilor didactice,  să abandoneze cursurile Universităţii în 
favoarea unei alte instituţii de învăţământ; 
c) angajarea în afara universităţii a unor activităţi care, în condiţiile legii, constituie concurenţă 
neloială; 
d) desfăşurarea de acţiuni menite să discrediteze Universitatea sau să afecteze în mod grav imaginea 
şi prestigiul acesteia; 
e) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea Universităţii; 
f) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care Universitatea are 
calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens ; 
g) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 
h) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor, dacă această dezvăluire este de 
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Universităţii; 
i) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de acţiuni 
juridice ori de alta natură împotriva Universităţii. 
 
  

Capitolul IV. Principii etice în cercetare  

Art. 24. În activitatea de cercetare trebuie respectate următoarele norme etice:  
a) Acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei lucrari 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 altor colaboratori, studenti, masteranzi  şi utilizate ulterior 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 
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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. 25. 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. 26. 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.      
         
Art. 27. În cercetarea pe subiecţi umani, binele individului primează asupra binelui societăţii în 
general şi al ştiinţei.  
 
Art. 28. 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. 29. 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. 30. 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. 31. Protocolul cercetării trebuie să fie evaluat de o Comisie de Etică a Cercetarii, formată din 
persoane independente faţă de cercetători sau sponsori. Comisia de Etică a Cercetarii ce efectuează 
evaluarea proiectului trebuie să fie informată cu privire la desfăşurarea cercetării şi are dreptul de a 
monitoriza cercetările în derulare.  
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Art. 32. 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. 33. 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. 34. 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. 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. 35. 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. 36. În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima voinţa, consimţământul va 
fi obţinut de la aparţinători sau reprezentanţi legali.  
 
Art. 37. 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. 38. 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.39. 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. 40. 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. 41. Regulile etice mai sus menţionate se aplică şi pentru studiile epidemiologice sau activităţii de 
screening.  
 
Art. 42. Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise.  
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Art. 43. Buna conduită în cercetare trebuie să se desfășoare cu ocrotirea și refacerea mediului natural 
și a echilibrului ecologic, asigurându-se protecția acestora față de eventualele agresiuni produse de 
știință și tehnologie. 
 
Art.44. Buna conduită în cercetare exclude : 
a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite; 
b) confecționarea de rezultate; 
c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
d) înterpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor și deformarea concluziilor; 
e) plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori; 
f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători; 
g) neatribuirea corectă a paternității unei lucrări; 
h) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare; 
i) nedezvăluirea conflictului de interese; 
j) deturnarea fondurilor de cercetare; 
k) neinregistrarea și/sau nestocarea rezultatelor, precum și înregistrarea și/sau stocarea eronată a 
rezultatelor; 
l) lipsa de informare a echipei de cercetare înaintea inceperii proiectului, cu privire la: drepturi 
salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanțare și asocieri; 
m) lipsa de obiectivitate în evaluări și nerespectarea condițiilor de confidențialitate; 
n) publicarea sau finanțarea repetată a acelorași rezultate ca elemente de noutate științifică. 
 
Art.45. Personalul de cercetare–dezvoltare și cadrele didactice universitare care își desfășoară 
activitatea în cadrul structurilor de cercetare-dezvoltare din cadrul Universitații de Medicină şi 
Farmacie „Grigore.T. Popa”- Iaşi beneficiază de dreptul de a refuza motivat, din considerente morale și 
etice, să participe la cercetări științifice care au un impact negativ asupra ființei umane și asupra 
mediului natural. 
 
Art.46. În cadrul structurii de cercetare-dezvoltare, personalul aferent și cadrele universitare sunt 
ținute de următoarele obligații: 
a) să respecte etica și deontologia activității de cercetare; 
b) să respecte drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea convenită cu colaboratorii și 
finanțatorii cercetării; 
c) să nu creeze conflicte de interese sau concurență neloială în cazul cumulului de activități, efectuat 
în condițiile legii; 
d) să participe la formarea cercetătorilor tineri și să transmită cunoștințele și experiența proprie în 
activitatea de cercetare; 
h) să desfășoare activitatea științifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca drepturile și libertățile 
omului. 
 
                                                                                                                        

 Capitolul V. Aplicare şi sancţiuni  

Art. 47. (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 
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 
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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. 48. 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. 49. (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. 50. 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. 51. (1) Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
universitară:  
a. plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, plagiatul atunci cand sunt folosite informatii si 
texte partial recompuse si care dau impresia ca se creeaza o alta opera stiintifica;  
b. confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  
c. introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare; 
d. folosirea rezultatelor științifice și tehnice care au fost obținute în cadrul unor lucrări finanțate din 
fonduri publice fără acordul finanțatorului; 
e. ofense aduse imaginii Universitatii in public sau in media, atunci cand acestea nu au fost dezbatute 
in structurile competente ale Universitatii. Fac exceptie situatiile in care o persoana reclama o 
nedreptate la adresa sa care nu a fost rezolvata folosind toate caile legale din Universitate, iar 
prezentarea publica se face intr-o maniera civilizata fara a avea ca scop denigrarea Universitatii; 
f. ofense aduse unor colegi, membri ai comunitatii academice cu sau fara sustinere in demonstrarea 
acestor lucruri, atunci cand acuzele au fost publice inainte ca structurile competente din Universitate 
sa se pronunte; 
g. pentru studenti: ofensarea unui cadru didactic in manierele descrise la lit. e si f, incercarea de 
fraudare la examen, inclusiv tentativa de substituire de persoane, tentativa de mituire a unui cadru 
didactic, oferirea de mita/foloase necuvenite unui cadru didactic, pentru inlesnirea situatiei scolare. 
 
(2) Se considera abateri foarte grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
universitară, ducând la o situație de incompatibilitate cu statutul de membru al comunității 
academice: 
a. plagiatul in forma gravă și/sau repetată  
b. ofense grave sau repetate care duc la prejudicierea imaginii unor colegi din mediul academic, 
indiferent de modul în care aceste afirmații sunt făcute publice; 
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c. defăimarea publica, in mod repetat, a Universității; 
d. condiționarea de orice fel a unui examen sau a accesului la un drept al studenților sau a colegilor 
din subordine; 
e. agresarea fizică sau verbală a unui membru al comunității academice; 
f. fraudarea demonstrată a unui examen (substituirea de persoane, copierea prin metode convenționale 
sau electronice). 
Art. 52. (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. 53. 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;   
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.  
 
Art. 54. Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și 
de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încalcarea eticii universitare sau 
pentru abateri de la bună conduită în cercetarea științifică sunt următoarele : 
a)   avertisment scris ; 
b) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de 
îndrumare și de control . 
c) suspendarea, pe o perioada determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 
ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, 
ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență; 
d) destituirea din funcția de conducere din învătământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii. 
 
Art. 55. Sancțiunile care se pot aplica de către Comisia de Etică universitară studenților și 
studenților-masteranzi/doctoranzi pentru încalcarea eticii universitare sunt următoarele : 

a) avertisment scris; 
b) suspendarea dreptului la bursa pe o perioada variabila de timp (1 luna – 1 an) in functie de 

gravitatea faptei 
c) exmatricularea; 

 
Art. 56. În cazul abaterilor de la prevederile prezentului Cod, comisia de etică universitară stabilește  
una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 53 si 54 din prezentul Cod. 
 
Art.57. Se interzice ocuparea posturilor didactice și de cercetare de către persoane cu privire la care s-
a dovedit ca au realizat abateri foarte grave de la buna conduită în cercetarea științifică și 
activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de 
cercetare, ocupat, iar contractul de munca cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul 
la care s-a dovedit că o persoana a realizat abateri foarte grave de la buna conduită în 
cercetarea științifică și activitatea universitară  Constatarea abaterilor se face de către Consiliul 
Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, conform legii. 
 

Capitolul VI - Dispoziţii finale  
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Art. 58. 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. 59. Prevederile prezentul Cod de etică și deontologie se completeaza cu cele ale Legii nr, 
1/2011- Legea educatiei nationale si ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea 
stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare. 
 
Art. 60. Prezentul Cod de etică și deontologie intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Senatul 
Universităţii şi devine parte componentă a Cartei Universitare. 




