
 

 
 

Cod procedură: UMFTGM-REG-02 Ediţia 02 
Nr. anexe: 0 
Pagina: 1 din 23 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
ROMÂNIA 

 

Documente de referinţă: 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004 

Ordinul MECTS nr. 4393/2012  

 

 

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALĂ A UNIVERSITĂȚII DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÎRGU MUREȘ 

 
The Code of Ethics and Professional Conduct of the University of Medicine and 

Pharmacy of Targu Mures 

Cod regulament: UMFTGM-REG-02 

Ediţia 02 

 

Întocmit: Comisia de revizuire   Data: 17 sept. 2012 

Verificat: Consiliul de Administraţie  Data: 21 sept. 2012 
Aprobat: Senat  Data: 28 sept. 2012 
 

 

Data avizării de către MECTS/intrării în 

vigoare: 

8 oct. 2012 

Data retragerii:  

 

 



 

 
 

Cod procedură: UMFTGM-REG-02 Ediţia 02 
Nr. anexe: 0 
Pagina: 2 din 23 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
ROMÂNIA 

 

 

Art. 1.  

(1) Universitatea de Medicina   s  i Farmacie din Tîrgu Mures  (UMF Tîrgu Mures  ) este o 

comunitate universitara   complexa  cu o diversitate de membri ca gen, rasa  , grup etnic, religie s i 

convingeri politice. Membrii comunita  t ii se bucura  de recunoaştere, consideraţie s i respect într-un climat 

de încredere, tolerant  a  s  i demnitate, ceea ce contribuie la coeziunea membrilor, la cooperare s  i 

cres terea prestigiului Universita  t  ii. Universitatea respecta   demnitatea fieca  ruia dintre membrii sa  i s  i 

promoveaza  integritatea academica  . Membrii sa i se angajeaza  sa  contribuie la dezvoltarea democratica   

s  i la prosperitatea societa t ii. 

(2) Nici o dispozit ie a prezentului Cod nu trebuie interpretata   în sensul restrângerii unor 

drepturi conferite expres prin lege sau prin contractul colectiv de munca  . 

Art. 2. Principiul suprem al întregii activita  t i şi viet ii universitare este criteriul valorii şi meritul. 

Art. 3. Codul etic al UMF Tîrgu Mures   reprezinta  un contract moral între comunitatea 

academica  şi studenţi, cadre didactice, personal administrativ, auxiliar. Codul reglementeaza  normele 

de conduita  profesionala   s  i sociala   s i cuprinde standarde morale, responsabilita  t i s  i reguli ale practicii 

universitare. 

Art. 4. Prevederile codului de onoare s  i etica   a UMF Tîrgu Mures  sunt obligatorii pentru tot i 

membrii comunita  t ii universitare s  i promoveaza  responsabilitatea morala  a cadrelor didactice, 

student ilor s i personalului administrative pentru îndeplinirea obiectivelor majore ale Universita  t ii. 

Art. 5. Codul etic al UMF Tîrgu Mures   cultiva  normele de dezvoltare democratica , sociala   s  i 

economica , respectarea statului de drept s i a drepturilor omului, respectarea codului muncii, ale 

reglementa rii deontologice a activita  t ii profesionale, instructiv- educative, de cercetare precum s  i toate 

legile t  a  rii. Codul etic nu exclude s i nu înlocuies te drepturile s i obligat iile legale care revin membrilor 

Universita t  ii. 

Art. 6. Universitatea de Medicina   s i Farmacie din Tîrgu Mures  asigura  condiţii de dezvoltare 

s  i afirmare profesionala , şanse egale pentru tot i membrii comunita t  ii academice, accesul echitabil la 

resurse universitare. 
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Principii fundamentale 

Art. 7. Prezentul Cod se întemeiaza   pe urma  toarele principii fundamentale: libertate 

academica , merit, competent  a   profesionala , integritate, colegialitate, onestitate s  i responsabilitate. 

Libertatea academica  

Art. 8. Libertatea academica   presupune dreptul orica  rui membru al comunita  t ii academice de 

a-s i exprima deschis opiniile s  tiint  ifice s  i profesionale în cadrul cursurilor, seminariilor, conferint  elor, 

dezbaterilor dar s  i în cadrul lucra  rilor elaborate, sust inute sau publicate. Este încurajata   abordarea 

critica , parteneriatul intelectual s  i cooperarea, indiferent de opiniile politice sau convingerile religioase. 

Art. 9. Libertatea academica  permite orica rui membru al comunita  t  ii academice sa  îs  i poate 

exprima în mod liber, în interiorul sau în exteriorul Universita  t  ii, opiniile bazate pe competent  a sa 

profesionala , fa  ra   a putea fi cenzurat. 

Art. 10. Nu se înscriu în cadrul liberta t  ii academice s i nu îs  i ga  sesc locul în spat  iul universitar: 

(1) propaganda cu caracter politic desfa  s  urata  în interiorul Universita  t ii sau în lega  tura  cu 

act iuni ale Universita t  ii;  

(2) prozelitismul religios;  

(3) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, șovinist, fascist, iredentist;  

(4) defa  imarea Universita t  ii, calomnierea comunita t  ii academice de ca  tre membrii acesteia, sub 

orice forma , verbala  sau în scris; 

(5) atacurile personale sau afirmat  iile defa  ima  toare la adresa altor membri ai comunita  t  ii 

academice;  

Competent a 

Art. 11.  

(1) Universitatea cultiva   un mediu propice pentru competent  a   s  i competitivitate. Universitatea 
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sust ine dezvoltarea de programe academice la standarde înalte, capabile sa   conduca  la 

evolut ia cunoas terii, la formarea specialis  tilor de vârf s i cres terea prestigiului în cercetare. 

(2) Universitatea sust ine s  i recompenseaza  eficient a, calitatea s  i excelent a s  tiint  ifica  , 

profesionala , pedagogica , manageriala   s i administrativa  . 

Art. 12.  

(1) Fiecare membru al comunita  t ii academice îs i asuma , la nivelul sa u, ra  spunderea pentru 

calitatea procesului educat ional. 

(2) Orice cadru didactic trebuie sa   sta  pâneasca  în detaliu disciplina pe care o preda  , 

asigurându-se ca  întregul cont  inut al cursului este actualizat, reprezentativ s  i adecvat 

nivelului la care se situeaza   disciplina în planul de înva  t a  mânt. În acest sens, fiecare cadru 

didactic trebuie sa  se informeze s i cu privire la cont inutul cursurilor cuprinse în curriculum 

care preced sau urmeaza   cursul sa u, realizând interconexiuni cu acestea. Dezacordurile de 

natura  s  tiint  ifica   între cadrele didactice din Universitate nu trebuie sa   afecteze prega tirea s i 

rezultatele student ilor. 

Art. 13. 

(1) Fiecare cadru didactic trebuie sa   acorde o atent  ie deosebita  prega  tirii s  i sust inerii 

cursurilor la orele preva  zute, elabora rii, prega tirii sau asigura rii materialului didactic 

necesar student  ilor pentru curs, seminar sau laborator, t  inerii orelor de consultat ii 

preva zute, urma ririi s  i îndruma  rii activita  t ii de redactare de lucra  ri (proiecte, lucra ri de 

licent a  , disertat  ie, doctorat) de ca tre student i, nota  rii s i comunica rii rezultatelor la 

momentul preva zut. 

(2) Lucrarea de licent a  /disertat ie/doctorat este o lucrare originala  , fiind obligatorie 

ment ionarea sursei pentru orice material preluat. Conduca  torul s tiint ific ra  spunde 

împreuna  cu autorul lucra rii de respectarea standardelor de calitate sau de etica   

profesionala , inclusiv de asigurarea originalita  t ii cont inutului. 

(3) În cazul în care, în momentul sust inerii, un cadru didactic identifica  , în cadrul evalua  rii 

lucra rii, abateri grave de la buna conduita   în cercetarea s tiint ifica   s i activitatea 
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universitara , inclusiv plagierea rezultatelor sau publicat iilor altor autori, confect ionarea de 

rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, cadrul didactic este obligat sa   sesizeze 

comisia de etica  a universita t ii s i sa   propuna  tuturor membrilor comisiei acordarea 

calificativului ”Nesatisfa ca tor”. 

(4) Lucra rile de licent a  /disertat ie/doctorat sunt documente publice s i se redacteaza  s i în 

format digital, ce se pa  streaza  în arhiva universita  t ii s i bazele de date electronice ale 

acesteia, fiind verificate prin sondaj. La finalizarea lucra  rii coordonate, conduca  torul 

s tiint ific s i autorul dau o declarat ie pe proprie ra spundere ca  datele acesteia nu au 

fa  cut, part ial sau integral, obiectul unei alte lucra  ri similare. 

(5) Sanct iunile referitoare la înca lcarea eticii universitare s i a bunei conduite în cercetare 

care se pot aplica personalului didactic s i de cercetare respectiv student ilor s i 

student ilor-doctoranzi, sunt cele preva  zute în art. 318 s i art. 319 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011. 

Art. 14. Sub aspect pedagogic, competent  a presupune alegerea celor mai adecvate modalita  t i 

de tratare a fieca  rei teme din cadrul programei, comunicarea obiectivelor cursului, alegerea unor 

modalita  t i de examinare în concordant a   cu aceste obiective. Adaptarea stilului de predare la nevoile s  i 

nivelul cursului este de dorit. 

Art. 15. Constituie înca  lca ri ale principiului competent  ei: 

(1) încredint area de cursuri, seminarii sau lucra  ri de laborator spre a fi sust inute de ca tre 

persoane care nu det in nivelul de cunos  tint  e adecvat; 

(2) consacrarea unei pa  rt i importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discut  ii 

fa  ra   lega  tura  cu tematica acestuia; 

(3) interpretarea intent  ionat eronata   a rezultatelor unei cerceta  ri în vederea fundamenta rii unei 

teorii pe care cel în cauza   o sust ine; 

(4) obligarea student  ilor de a-s i însus  i exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau 

refuzul de a lua în discut ie, pe baza  de argumente, alte puncte de vedere exprimate în 

aceeas i chestiune; 
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(5) abordarea de ca  tre cadrul didactic titular al unui curs fundamental, doar a unei pa  rt i din 

materie, respectiv doar a aspectelor care îl intereseaza   personal; 

(6) alegerea unor modalita  t  i de examinare, în dezacord cu obiectivele cursului (spre exemplu, 

formularea unor subiecte care solicita   doar memorarea unor date în condit  iile în care 

obiectivul cursului este obt  inerea abilita t  ilor necesare rezolva  rii unor probleme); 

(7) faptul de a nu da studentului ocazia de a se antrena pentru obt  inerea competent elor cerute 

de obiectivul cursului s  i verificate de examenul final; 

(8) înca  lcarea obligat iilor preva zute în art.7-9. 

Integritatea 

Art. 16. Integritatea membrilor comunita  t ii academice este esent iala   pentru desfa s urarea în 

condit ii optime a activita  t ii didactice s i de cercetare. Fiecare membru al comunita  t ii academice este 

dator sa   se preocupe de evitarea orica  ror situat  ii susceptibile sa   creeze îndoieli cu privire la integritatea 

sa, în primul rând a conflictelor de interese. 

Art. 17. Exista  un conflict de interese atunci când interesele personale ale unui membru al 

comunita t  ii academice (cadru didactic, student, membru al personalului administrativ) intra   în conflict cu 

obligat iile decurgând din statutul sa  u, ori sunt de natura   sa   afecteze independent  a s  i impart ialitatea 

necesara  îndeplinirii acestor obligat  ii. 

Art. 18. În sfera relat  iilor cadru didactic - student constituie înca  lca ri ale obligat iei de 

integritate: 

(1) pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natura  , inclusiv sexuala ;  

(2) pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;  

(3) împrumutul de bani între cadrul didactic s  i student i;  

(4) prestarea de ca  tre cadrul didactic a unor activita  t i remunerate, în beneficiul studentului, a 

sot ului/sot iei acestuia ori a unei rude pâna   la gradul II;  
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(5) obt inerea de liberalita  t i din partea studentului sau a rudelor acestuia pâna   la gradul II 

inclusiv. 

Art. 19. Examinarea de ca tre un cadru didactic a unei persoane care îi este sot  /sot ie, ruda   

pâna  la gradul al III-lea, ori o alta   persoana  cu care cel ce decide are o relat  ie similara   de afect  iune este 

de natura  sa  creeze o impresie de favoritism în rândul celorlalt  i student  i. Pentru evitarea acestei situat ii 

se impune ca:  

(1) atunci când exista  alte cadre didactice de aceeas  i specialitate, cadrul didactic în cauza   sa  

formuleze o declarat  ie de abt  inere, iar examinarea studentului sa   se faca   de ca  tre un alt cadru 

didactic, numit de ca  tre directorul de departament sau decan, dupa   caz;  

(2) în cazul în care nu este posibila   înlocuirea, se va numi un alt cadru didactic, având o specialitate cât 

mai apropiata , pentru a-l asista pe titularul disciplinei la examinarea studentului respectiv. 

(3) Se interzice includerea în orice comisie de concurs din cadrul Universita t  ii a unei persoane aflate în 

situat ia ara tata   la alin.1 cu unul dintre candidat  i. În ma  sura în care incompatibilitatea nu era 

cunoscuta  la momentul numirii comisiei, cadrul didactic în cauza   are obligat  ia de a se abt  ine s  i a 

solicita înlocuirea sa din comisie. Este interzisa   acceptarea de ca  tre un conduca tor de doctorat a 

îndruma rii unui doctorand aflat în relat  ia preva zuta   de alin.1 cu el.  

Art. 20. În activitatea de cercetare s  tiint  ifica , integritatea presupune:  

(1) acceptarea s  i ment ionarea ca autori ai unei opere doar a persoanelor care au participat efectiv la 

elaborarea ei;  

(2) indicarea sursei din care a fost preluata   o idee, o expresie, un rezultat al unei cerceta  ri anterioare, 

indiferent daca  acestea au fost sau nu publicate. Aceasta   regula   prives te s  i elementele preluate din 

lucra ri de orice natura  ale student ilor sau doctoranzilor s  i utilizate ulterior de un cadru didactic în 

propriile cerceta  ri;  

(3) recunoas terea explicita  a contribut iei orica rei persoane care a participat în mod real la o activitate 

de cercetare. În situat  ia în care contribut ia a constat doar într-o activitate de supervizare sau 

consiliere, nu este necesara   o recunoas  tere formala   a contribut  iei. În aceste cazuri însa   se 

recomanda  includerea unei formule de mult  umire; 
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(4) respectarea riguroasa  a destinat  iei fondurilor alocate unui proiect de cercetare. Sursele de finant  are 

care au stat la baza unei cerceta  ri vor fi ment  ionate în publicat iile în care s-au materializat 

rezultatele cerceta rii; 

(5) respectarea normelor speciale de etica  , referitoare la cercetarea efectuata   pe subiect i umani, sau 

prin experimente desfa  s  urate pe animale s  i a orica ror altor elemente ce t  in de etica cerceta rii.  

Art. 21. Constituie înca  lca ri ale eticii în domeniul cerceta  rii: 

(1) frauda în s tiint  a   definita   drept act iunea deliberata  de confect  ionare, falsificare, plagiere sau 

înstra  inare ilicita  a rezultatelor cerceta  rii s  tiint  ifice  

(2) plagierea publicat  iilor sau rezultatelor altui autor (art. 310, aliniatul a din Legea Educației Naționale 

nr.1/2011 s i art. 4  din Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică 

și inovare nr. 206/2004); 

(3) confect ionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive (art. 310, aliniatul b din Legea 

Educației Naționale nr.1/2011 s  i art. 4 din Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004);  

(4) falsificarea constând în ma  sluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau 

rezultatelor, omiterea unor date sau rezultate de natura   a deforma rezultatele cerceta  rii (art.  4 din 

Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 

206/2004);  

(5) ascunderea sau înla turarea rezultatelor nedorite;  

(6) interpretarea deliberat deformata   a rezultatelor altor cerceta  tori;  

(7) nedezva luirea conflictelor de interese (art.  3 din Legea privind buna conduită în cercetarea 

științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004);  

(8) introducerea de date false în solicita  rile de granturi sau de finant  are (art. 310, aliniatul  c din Legea 

Educației Naționale  nr.1/2011);  

(9) deturnarea fondurilor de cercetare;  
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(10) lipsa de informare a echipei de cercetare premerga  tor începerii proiectului asupra drepturilor 

salariale, ra spunderilor, coautoratului, drepturilor asupra rezultatelor cerceta  rii s i a surselor de 

finant are s  i asocierii (art. 3 punctul l Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004);  

(11) publicarea sau finant area cu caracter repetitiv a aceloras  i rezultate ca elemente de noutate 

s  tiint ifica  ;  

(12) omisiunea recunoas  terii, fie prin ment  ionare ca autor al unei opere, fie prin indicarea sursei, a 

contribut iei unor tert i la elaborarea unei opere;  

(13) obligarea autorilor unei opere de a ment  iona ca autori s  i persoane care nu au participat la 

elaborarea acesteia;  

(14) orientarea activita t  ii de cercetare a student  ilor, masteranzilor, doctoranzilor în scopul obt  inerii unui 

avantaj personal de ca  tre îndruma  tor. As  a se întâmpla   atunci când un cadru didactic impune una 

sau mai multe teme de cercetare ce urmeaza   a-i servi la un proiect de cercetare personal, la 

prega tirea unei conferint e sau a unui articol, ori urmeaza  a fi valorificat în folosul unei întreprinderi 

private;  

Art. 22. În activitatea administrativa  , integritatea presupune:  

(1) desfa s  urarea corecta  a tuturor procedurilor de select  ie, alegere sau numire a personalului care 

asuma  responsabilita  t i de ordin administrativ. Este interzisa   primirea, acceptarea, cererea, darea 

sau oferirea de bani, bunuri sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupa  rii unei 

pozit ii administrative;  

(2) îndeplinirea cu buna   credint  a   s  i în folosul universita  t ii a orica rei responsabilita  t i administrative. 

Utilizarea unei pozit  ii administrative în scopul obt  inerii de foloase personale de orice natura   

constituie o înca lcare a obligat  iei de integritate;  

(3) în momentul transferului unei responsabilita t  i administrative, fostul titular pune la dispozit  ia noului 

titular toate instrumentele, informat  iile s  i elementele, aduse la zi, necesare prelua  rii de îndata   a 

acestei responsabilita t  I;  
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(4) atunci când, din orice motiv, o persoana   nu mai poate sa   îs  i îndeplineasca  în mod corespunza tor 

atribut iile administrative încredint ate, ea are obligat  ia de a aduce acest lucru la cunos  tint  a 

superiorilor. 

  Art. 23. În afara situat  iilor ment ionate în articolele precedente, exista   incompatibilitate s  i 

conflict de interese conform art. 32, 33, 34, din Carta Universita  t ii, respectiv Legea Educației Naționale 

nr. 1 din 2011, s  i atunci când:  

(1) exista  raporturi ierarhice directe între personalul didactic, de cercetare, sau auxiliar, care ocupa   o 

funct ie de conducere, s  i sot  ii, afinii sau rudele pâna   la gradul al III-lea inclusiv ai acestora. În 

conformitate cu prevederile legii, incompatibilitatea presupune interdict  ii privind exercitarea 

concomitenta   a unor funct  ii s  i demnita  t  i; 

(2) 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 și interdicții privind exercitarea concomitentă a unor funcții și demnități.  

(3) Incompatibilitățile 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, 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;  
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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 sot  ilor, afinilor sau a rudelor pâna   la gradul al III-lea de a face parte din 

acelas i organ colegial de conducere. 

(4) Funct iile dintr-o institut ie de înva t  a  mânt superior, aflate într-o pozit ie directa  de conducere, 

control, autoritate sau evaluare institut  ionala  , se afla   în relat  ie de incompatibilitate, în sensul art. 

295 alin. (4) din Legea Eduicației Naționale nr. 1/2011 s  i nu pot fi ocupate concomitent de ca  tre 

sot i, afini s  i rude pâna  la gradul al III-lea inclusiv, dupa   cum urmeaza : 

a. pres  edintele Senatului universita  t  ii cu rectorul, prorectorii, directorul Consiliului pentru 

studii universitare de doctorat, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, 

membrii consiliului de administrat  ie, directorii de departamente, conduca  torii s colilor 

doctorale, conduca torii unita  t  ilor institut iei de înva  t a  mânt superior, conduca  torii 

structurilor permanente sau temporare aflate în subordinea directa   a pres  edintelui 

Senatului universita  t ii s  i, acolo unde exista , conduca torii liniilor/sect  iilor de studiu în limbi 

ale minorita  t ilor nat ionale;  

b. rectorul cu prorectorii, directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat, 

decanii, prodecanii, directorul general administrativ, membrii consiliului de administrat  ie, 

directorii de departamente, conduca  torii s  colilor doctorale, conduca  torii unita  t  ilor 

institut  iei de înva t a  mânt superior s  i, acolo unde exista  , conduca torii liniilor/sect  iilor de 

studiu în limbi ale minorita  t ilor nat ionale;  

c. prorectorul s  i directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat cu decanii, 

prodecanii, directorul general administrativ, membrii consiliului de administrat  ie, 

directorii de departamente, conduca  torii s  colilor doctorale, conduca torii unita  t ilor aflate în 
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subordonarea prorectorului sau directorului respectiv s  i, acolo unde exista  , conduca torii 

liniilor/sect iilor de studiu în limbi ale minorita  t  ilor nat ionale subordonate prorectorului sau 

directorului respectiv;  

d. membrii consiliului de administrat  ie cu decanii, prodecanii, directorul general 

administrativ, directorii de departamente, conduca  torii s  colilor doctorale, conduca  torii 

unita  t ilor institut  iei de înva  t  a mânt superior s  i, acolo unde exista  , conduca torii 

liniilor/sect iilor de studiu în limbi ale minorita  t ilor nat ionale;  

e. directorul general administrativ cu decanii, prodecanii, cu persoanele cu funct  ii de 

conducere în cadrul departamentului/serviciilor tehnico- administrative s i cu personalul 

aflat în subordine;  

f. decanul cu prodecanii faculta  t ii respective, directorii de departamente din cadrul 

faculta  t ii respective, conduca  torii s  colilor doctorale subordonate faculta  t  ii respective, 

conduca torii unita  t ilor subordonate faculta  t ii respective, s  i, acolo unde exista  , 

conduca torii liniilor/sect iilor de studiu în limbi ale minorita  t ilor nat ionale din cadrul 

faculta  t ii respective; 

g. prodecanul cu directorii de departamente din cadrul faculta  t ii respective, conduca  torii 

s  colilor doctorale subordonate faculta  t ii respective, conduca  torii unita  t ilor subordonate 

faculta  t ii respective s  i, acolo unde exista  , conduca torii liniilor/sect  iilor de studiu în limbi 

ale minorita  t ilor nat ionale din cadrul faculta t  ii respective; 

h. directorul de departament cu conduca torii unita  t  ilor subordonate departamentului 

respectiv s i, acolo unde exista  , conduca torii liniilor/sect iilor de studiu în limbi ale 

minorita  t ilor nat ionale din cadrul departamentului respectiv; 

i.    conduca  torul s  colii doctorale cu conduca torii unita  t ilor subordonate s  colii doctorale 

respective; 

j.  conduca  torul de doctorat cu student ii-doctoranzi condus  i de acesta.  

(5) Orice persoana  se afla   în incompatibilitate cu calitatea de membru într-o comisie de evaluare, 

de contestat  ie, de concurs sau de promovare având ca obiect evaluarea activita  t ii profesionale 
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s  i/sau s tiint  ifice a unui angajat al institut  iei ele înva  t  a mânt superior cu care se afla   în relat  ie de 

sot i, afini s  i rude pâna  la gradul al III-lea   inclusiv.  

(6) Prezent a ca membru în urma  toarele structuri colective de conducere nu genereaza   

incompatibilita  t i în sensul art. 295 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011:  

a. senatul universitar;  

b. consiliul faculta t ii;  

c. consiliul departamentului;  

d. consiliul pentru studiile universitare de doctorat;  

e. consiliul s colii doctorale.  

(7) Cadrele didactice s  i/sau de cercetare titulare, care ocupa   funct iile de rector, prorector, director 

general administrativ, decan, prodecan s  i director de departament, si au sot  ul/sot ia, afini sau rude 

pâna  la gradul al III-lea pe o funct  ie aflata   în subordonarea s  I coordonarea directa   a acestor 

funct ii, au la dispozit  ie 30 zile calendaristice pentru ies  irea din incompatibilitate. 

(8) Personalul didactic, de cercetare s  i didactic auxiliar, care det  ine o funct  ie de conducere sau o 

calitate în cadrul unui organ colegial de conducere s  i este ales pentru exercitarea unui mandat pe 

o alta   funct  ie de conducere, ce nu poate fi cumulata  , conform legii, cu funct  ia init  iala  , are obligat  ia 

ca în termen de 30 de zile calendaristice de la ivirea incompatibilita  t  ii sa   opteze pentru una dintre 

cele doua  funct ii. 

(9) Nu pot sa   faca   parte din comunitatea universitara   persoanele care, prin orice mijloace, au adus 

atingere prestigiului s  i bunei funct  iona  ri a universita t ii, precum s  i persoanele, care au avut 

calitatea de titulari ai universita  t ii s  i au fost exclus  i din aceasta  comunitate. Excluderea din 

comunitatea universitara   se dispune prin hota râre a Senatului. 

Art. 24. 

(1) 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 
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influenţeze negativ realizarea obiectivă a atribuţiilor funcţiei ocupate sau să afecteze votul în cadrul 

organelor colegiale de conducere. 

(2) Personalul didactic, de cercetare s  i didactic auxiliar titular este în conflict de interese daca   se 

afla   în una dintre urma  toarele situat  ii: 

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

învăţământ superior publice sau private, fără aprobarea Senatului universitar;  

f. desfăşoară activităţi ce presupun o conduită neconformă cu etică şi deontologia 

profesională ori aduc prejudicii de imagine Universităţii, campanii de dezinformare în mass-

media ori alte activităţi care pot afecta realizarea misiunii instituţiei;  

g. deţine o funcţie de conducere la universitate şi părţi sociale sau acţiuni la societăţi 

comerciale, care realizează activităţi în domeniul învăţământului superior sau de 

formare continuă ori care a avut sau are contracte comerciale, contracte de lucrări sau 

de servicii cu universitatea;  

(3) Funcţia de Rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid 

politic, pe perioada exercitării mandatului. 

   Art. 25. 

(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. 
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(2) Conducerea Universita  t ii s  i conducerile celorlalte structuri sunt obligate sa   ia ma  surile care se 

impun pentru exercitarea cu impart  ialitate a funct  iilor didactice, de cercetare s  i didactice 

auxiliare s i pentru rezolvarea situat  iilor preva zute de art.33 din Carta  ; 

(3) Pentru aceste situat  ii Senatul universitar dispune, la propunerea rectorului, ies  irea din starea de 

conflict de interese prin destituirea din funct  ia de conducere sau, dupa   caz, desfacerea 

contractului individual de munca  . 

(4) În condit iile, în care Senatul universitar este sesizat cu privire la o situat  ie de conflict de interese 

a rectorului, acesta nu poate dispune destituirea din funct  ie ori desfacerea contractului de 

munca , fa  ra   procedura prealabila   a referendumului, daca   modalitatea de desemnare a rectorului 

este cea preva zuta  de art.209 alin.1, lit.b din Legea Educației Naționale nr.1/2011. 

(5) Orice persoana  poate sesiza, sub semna  tura   proprie, existent  a situat iilor de incompatibilitate s  i 

conflicte de interese. Sesiza  rile anonime nu sunt luate în considerare. 

(6) Persoanele care se afla   în una dintre situat  iile de incompatibilitate sau conflict de interese au la 

dispozit ie de 30 zile calendaristice, pentru a ies  i din aceasta  situat ie juridica , sub sanct iunea 

desfacerii contractului individual de munca  . 

(7) Ra spunderea publica   pentru rezolvarea situat  iilor de incompatibilitate s  i de conflicte de interese 

incumba  Senatului universitar, rectorului s  i tuturor persoanelor ce ocupa  funct  ii de conducere, în 

subordinea ca rora se ivesc situat ii de incompatibilitate s  i conflicte de interese. 

(8) Înca  lcarea dispozit  iilor referitoare la incompatibilitate s  i conflicte de interese atrage, dupa   caz, 

ra spunderea disciplinara , administrativa , civila   ori penala  , potrivit legii. 

(9) Personalul didactic, de cercetare s  i didactic auxiliar, care ocupa   o funct ie de conducere, de 

control sau de evaluare ori candideaza   pentru ocuparea unei astfel de funct  ii va da o declarat  ie 

pe propria ra spundere referitoare la incompatibilita  t i s  i conflicte de interese. 

Colegialitatea 

Art. 26. Activitatea în comunitatea academica   presupune colaborarea membrilor acesteia, în 

spirit de colegialitate s  i respect reciproc. Colegialitatea implica : 

(1) curtoazie s i respect datorate fieca  rui membru al comunita  t ii academice. Înca lcarea acestei 

obligat ii de ca tre o persoana  nu confera  în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o conduita   

similara ;  
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(2) obligat ia de asistent  a   între membrii comunita  t ii academice, materializata   în suplinirea colegiala , 

acordarea de sprijin în activitatea didactica   s i administrativa , cooperarea cu buna   credint a   în 

cadrul proiectelor ce implica   participarea mai multor persoane;  

(3) respectarea mutuala  a diferent elor de ordin lingvistic, religios, social între membrii comunita  t ii 

academice;  

(4)  înt  elegere, respect s  i sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;  

(5) obligat ia de confident  ialitate în privint  a datelor s  i informat iilor transmise de un membru al 

comunita t  ii academice unui alt membru, cu titlu privat. În privint  a situat  iei s colare a unui student 

obligat ia de confident  ialitate opereaza  în limitele stabilite prin hota  râre a Senatului, în condit  iile 

legii privind protect  ia datelor cu caracter personal. 

Art. 27. Constituie înca  lca ri ale principiului colegialita  t ii:  

(1) discriminarea, ha rt uirea de gen, etnica  sau sub orice alta   forma  , folosirea violent ei fizice sau 

psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunita  t  ii 

academice, indiferent de pozit  ia ocupata  de acesta în cadrul Universita  t  ii (student, cadru 

didactic, membru al conducerii universita  t ii, membru al personalului administrativ);  

(2) promovarea sau tolerarea unor comportamente cu cele descrise în acest articol, de ca  tre 

conducerile faculta t ilor, departamentelor, catedrelor sau compartimentelor administrative;  

(3) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cerceta  rilor unui coleg;  

(4) formularea în fat  a student ilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa prega  tirii 

profesionale, a t  inutei morale sau a unor aspecte ce t  in de viat a privata  a unui coleg;  

(5) sfa  tuirea student ilor sa   nu urmeze un curs al unui coleg, din antipatie fat  a  de acesta;  

(6) formularea repetata   de plângeri, sesiza ri sau calomnii, va  dit neîntemeiate, la adresa unui coleg;  

(7) utilizarea s i dezva  luirea în activitatea didactica   sau de cercetare a informat  iilor transmise cu titlu 

confident ial de un alt coleg (date personale, experient e tra ite etc.);  

(8) discutarea cu alt  i student i a situat iei s  colare, sociale, medicale a unui student. 
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Art. 28. În materia speciala  a examina  rii student  ilor, colegialitatea presupune o informare 

prealabila  s  i detaliata   a student  ilor cu privire la obiectivele s  i cerint  ele cursului, la modalita  t ile s  i 

perioadele de evaluare. În acest sens:  

(1) la începutul fieca rui semestru fiecare titular de curs afis  eaza  sau distribuie student ilor o 

tematica   de curs cuprinzând tematica fieca  rei prelegeri, bibliografie obligatorie s  i facultativa  , 

preciza ri privind forma examina rii s i baza evalua rii;  

(2) la cursuri s i seminarii se abordeaza   întreaga tematica   ceruta  pentru examen;  

(3) cunos tint  ele student  ilor se evalueaza  în sistem continuu prin verifica ri pe parcursul semestrului 

s  i verifica ri finale în sesiune. Programarea verifica  rilor pe parcurs se comunica   la începutul 

semestrului;  

(4) dupa  examen se afis  eaza , cel târziu o data   cu rezultatele, baremul de notare. La cererea 

studentului, cadrul didactic examinator îi prezinta   lucrarea s i motiveaza   explicit calificativul 

acordat, prin raportare la baremul afis  at.  

Dreptatea s i echitatea  

Art. 29. Tot i membrii Universita t ii vor fi tratat  i corect s i echitabil. Nu se permite discriminarea 

sau exploatarea, dreptatea se bazeaza   pe împa  rt irea corecta  s  i echitabila   a puterii s i prevenirea 

abuzului de putere. Universitatea va adopta ma  suri ferme pentru nediscriminare, egalitate de s  anse, 

acces la studii, angajare s  i la programe educat  ionale s i de cercetare, pentru eliminarea conflictelor de 

interese, pentru prevenirea s  i combaterea orica rei forme de corupt ie, favoritism s  i nepotism. 

Loialitatea 

Art. 30. Loialitatea fat  a  de Universitate presupune obligat  ia fieca  rui membru al comunita t  ii 

academice de a act iona în interesul universita  t ii, de a sust  ine obiectivele, strategiile s  i politicile acesteia, 

în scopul realiza rii misiunii s  i cres terii competitivita  t  ii ei. 

Art. 31. Constituie înca  lca ri ale obligat iei de loialitate: 

(1) desfa s  urarea de act  iuni menite sa  duca  la pierderea unor drepturi patrimoniale sau 

nepatrimoniale dobândite în mod legal de ca  tre Universitate;  
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(2) desfa s  urarea, în alte universita  t i sau institut  ii, a unor activita  t i didactice sau de cercetare  care 

le concureaza  pe cele organizate de ca  tre Universitate;  

(3) sfa  tuirea în cadrul activita  t  ilor didactice a student  ilor sa   abandoneze cursurile Universita t  ii în 

favoarea unei alte institut  ii de înva  t a  mânt;  

(4) angajarea în afara universita t  ii a unor activita t i care afecteaza  în mod semnificativ timpul 

consacrat obligat  iilor didactice s  i de cercetare în Universitate ale persoanei în cauza  ;  

(5) desfa s  urarea de act iuni de orice fel (verbale sau în scris) menite sa   discrediteze Universitatea 

(conducerea sau oricare membru al comunita  t ii academice) sau sa   afecteze în mod grav 

imaginea s i prestigiul acesteia.  

 

   Responsabilitatea  

   Art. 32. Ra spunderea pentru respectarea dispozit  iilor prezentului Cod revine în primul rând 

fieca  rui membru al comunita  t  ii academice. Statutul de membru al comunita  t  ii academice impune fieca  rui 

membru asumarea ra  spunderii pentru act iunile sau omisiunile sale. Înca  lcarea dispozit iilor prezentului 

Cod atrage ra spunderea disciplinara   în condit  iile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a Codului Muncii 

s  i reglementa rilor interne ale Universita  t ii.  

Meritul 

Art. 33. Universitatea asigura   recunoas terea, cultivarea s  i recompensa meritelor personale s  i 

colective care conduc la împlinirea menirii sale institut  ionale. 

Transparent a 

Art. 34. Universitatea va respecta principiul transparent  ei tuturor categoriilor de informat ii care 

intereseaza  membrii comunita  t  ii universitare, potent  ialii candidat  i, absolvent  ii, institut  iile cu care 

colaboreaza  s  i publicul larg, asigurând o informare consistenta   s  i corecta  . 

 

Principii etice în cercetarea ştiinţifică 
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Art. 35. 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. 36. În desfăşurarea cercetării medicale pe subiecţi umani trebuie acordată o protecţie 

suplimentară populaţiilor vulnerabile: 

(1) Persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical; 

(2) 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);  

(3) Persoane care sunt susceptibile a-şi da consimţământul sub presiune (de exemplu 

persoane în detenţie, militari); 

(4) Persoane care nu beneficiază personal de cercetare; 

(5) Persoane pentru care cercetarea medicală este combinată cu îngrijirea medicală. 

 

Art. 37.În cercetarea pe subiecţi umani, binele individului primează asupra binelui societăţii în 

general şi al ştiinţei. 

 

Art. 38. 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. 39. 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. 40. Nu se poate întreprinde nicio cercetare pe o persoană, decât dacă sunt întrunite, 

cumulativ următoarele condiţii: 

(1) Nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă; 

(2) Riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu 

beneficiile potenţiale ale cercetării; 

(3) Proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei 
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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; 

(4) Persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor 

pentru protecţia sa; 

(5) Consimţământul participanţilor. 

Art. 41. 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. 42. 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. 43. 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. 44. 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. 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. 45. 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. 46. În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima voinţa, 

consimţământul va fi obţinut de la aparţinători sau reprezentanţi legali. 

Art. 47. 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. 
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Art. 48. 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. 49.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. 50. 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. 51. Regulile etice mai sus menţionate se aplică şi pentru studiile epidemiologice sau 

activităţii de screening. 

Art. 52. Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

 

Abateri de la normele de bună conduită în cercetarea științifică 

Art. 53. 

(1) Organismul însa rcinat cu supravegherea aplica  rii dispozit iilor prezentului Cod este Comisia de 

etica   a Universita t  ii de Medicina   s  i Farmacie, conform art.306 alin.2, din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011.  

(2) Structura s i component  a comisiei de etica  universitara  este propusa  de consiliul de 

administrat ie, avizata   de Senatul universitar s  i aprobata   de Rector. Membrii comisiei sunt 

persoane cu prestigiu profesional s i autoritate morala  .  

(3) Nu pot fi membri ai comisiei de etica   universitara  persoanele care ocupa   vreuna dintre funct  iile: 

rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de 

unitate de cercetare - dezvoltare, proiectare, microproducţie. 

Art. 54.  

(1) Comisia de etica  s  i deontologie medicala  este alca tuita   din 9 membri, dupa   cum urmeaza :  
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a. cinci reprezentant  i ai cadrelor didactice, asigurându-se reprezentarea tuturor liniilor 

de studiu;  

b. doi reprezentant i ai personalului nedidactic s  i didactic auxiliar;  

c. doi reprezentant i ai student  ilor.  

(2) Comisia îs i alege, cu majoritate de voturi, un pres  edinte pe durata mandatului. 

(3) Preşedintele comisiei conduce şedinţele comisiei, coordonează activitatea acesteia, o 

reprezintă în relaţiile cu conducerea Universităţii şi conducerea Senatului şi cu alte instituţii.  

(4) Pentru abateri grave de la etica universitară şi de la regulile de funcţionare a Comisiei de 

etică, membrii pot fi propuşi spre înlocuire prin votul a două treimi din membri comisiei. 

Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie.  

(5) Completarea cu noi membri  se face la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul 

senatului şi cu aprobarea rectorului. 

(6) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani. 

(7) Lucra rile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretariatul General al Universita  t ii. 

Art. 55. Comisia de etica  are urma  toarele atribut ii, conform art.306 alin.3, din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011: 

a) analizeaza  s i solut ioneaza  abaterile de la etica universitara  , pe baza sesiza rilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etica   si deontologie universitara  ; 

b) realizeaza  un raport anual referitor la situat  ia respecta rii eticii universitare s  i a eticii 

activita  t ilor de cercetare, care se prezinta   rectorului, senatului universitar s  i constituie un document 

public; 

c) contribuie la elaborarea Codului de etica   s i deontologie universitara  , care se propune 

Senatului universitar pentru adoptare s  i includere în Carta universitara ; 

d) alte atribut  ii preva zute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform 

legii. 
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Art. 56.  

(1) Comisia poate fi sesizata   în scris de orice persoana   fizica , organ sau organism care a constatat 

înca  lcarea normelor de etica  de ca  tre un membru al comunita  t ii academice.  

(2) Comisia se poate sesiza s  i din oficiu. 

(3) Sesiza rile se înregistreaza  la registratura Universita  t ii sau se depun în cutiile pentru propuneri s  i 

sesiza ri. 

(4) Comisia poate decide sa   nu ia în considerare sesiza rile anonime. 

(5) Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovata   de înca  lcare, 

numele celui care face sesizarea s  i faptele imputate acestuia pe baza   de dovezi. 

(6) Comisia pa streaza  confident ialitatea identita  t ii autorului sesiza rii conform art 308 alin 2 din 

Legea Educației Naționale nr.1/2011  

(7) Hota  rârile Comisiei de etica   universitara  sunt avizate de consilierul juridic al universita  t ii. 

Ra spunderea juridica  pentru hota  rârile s i activitatea comisiei de etica   universitara  revine 

universita t  ii, conform art.307 din Legea Educației Naționale nr.1/2011. 

(8) Comisia ra spunde autorului sesiza  rii în termen de 30 de zile de la data depunerii ei s  i comunica  

acestuia rezultatele procedurilor dupa   finalizarea acestora, conform art 309 din Legea nr.1/2011 

Art. 57. Orice persoana  cu funct  ie de conducere din Universitate care primes  te o sesizare 

privind înca lcarea regulilor de etica   are obligat ia de a o înainta Comisiei de etica   spre analiza .  

Art. 58. Modul de funcționare a Comisiei de etică universitară este reglementat de 

Regulamentul Comisiei de etică universitară adoptat de către Senatul UMF Tîrgu Mureș la propunerea 

acesteia. 

Prezentul Cod de etică și deontologie profesională face parte integrantă din Carta Universității de 

Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.  

              

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul Cod de 

etică în data de 28.sept.2012, şi intră în vigoare la data de 08.oct.2012. 


