UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, Legii nr.206/2004, privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,Standardelor
Procesului Bologna, cerinţelor Cartei Universităţii şi ale Codului de etică şi deontologie
profesională universitară, în scopul aplicării cu rigoare a principiilor, normelor şi regulilor de
conduită morală şi profesională care trebuie să guverneze activitatea comunităţii universitare.
Art.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru actele şi faptele de
încălcare a eticii universitare şi bunei conduite în cercetare, petrecute în interiorul
Universităţii Spiru Haret şi al campusului universitar, precum şi pentru cele petrecute în afara
Universităţii, în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi ai
personalului aferent.
Art.3 (1) Comisia de etică universitară funcţionează, potrivit Legii educaţiei naţionale şi
Codului de etică şi deontologie profesională universitară, la nivelul Universităţii Spiru Haret, fiind
subordonată Rectorului Universităţii.
(2) Comisia este un organism consultativ al Universităţii Spiru Haret, care îşi
desfăşoară activitatea potrivit legii şi Cartei universitare proprii.
Art.4. Activitatea Comisiei de etică universitară se bazează pe corectitudine,
principialitate şi responsabilitate.
Art.5. (1) Orice persoană din Universitate sau din afara acesteia poate sesiza Comisiei
de etică universitară abateri de la etica universitară şi buna conduită în cercetare, săvârşite de
membrii comunităţii universitare.
(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului
sesizării.
CAPITOLUL II
COMPETENŢA MATERIALĂ
Art.6. Activitatea Comisiei de etică universitară are drept scop cunoaşterea şi soluţionarea
operativă şi corectă a problemelor legate de respectarea eticii universitare şi a bunei conduite în
cercetare din Universitatea Spiru Haret.
Art.7. Comisia de etică universitară are următoarea competenţă materială:
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a) monitorizează implementarea în activitatea didactică şi de cercetare a Codului de
etică şi deontologie profesională universitară;
b) evaluează modul de aplicare, de către întreaga comunitate universitară, a prevederilor
Codului de etică şi deontologie profesională universitară;
c) soluţionează reclamaţiile şi sesizările referitoare la abaterile de la etica şi deontologia
universitară şi de la buna conduită în activitatea de cercetare, săvârşite de către personalul
comunităţii universitare.
Art.8. Pentru realizarea competenţei materiale Comisia de etică universitară
acţionează cu prioritate pentru cunoaşterea:
a) abaterilor de la buna conduită în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică,
săvârşite de către personalul didactic şi de cercetare al Universităţii Spiru Haret;
b) încălcării criteriilor, procedurilor, regulamentelor, standardelor, prevederilor cartei
universitare şi ale statutului cadrelor didactice;
c) situaţiilor conflictuale apărute între membrii corpului didactic, între aceştia şi
structurile Universităţii sau între structurile respective, în legătură cu activitatea didactică,
ştiinţifică sau socială desfăşurată în Universitate.
Art.9. Universitatea Spiru Haret:
a) asigură sprijinul tehnic şi resursele materiale necesare funcţionării Comisiei de etică
universitară;
b) pune la dispoziţia Comisiei de etică universitară un spaţiu adecvat, precum şi obiecte de
birotică şi consumabile, pentru exercitarea activităţii comisiei în bune condiţii.
CAPITOLUL III
STRUCTURĂ ŞI ATRIBUŢII FUNCŢIONALE
Art.10. Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de
Consiliul de Administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de Rector.
Art.11 (1) Comisia de etică universitară este formată din 5-7 membri, persoane cu
prestigiu profesional şi autoritate morală, precum şi reprezentanţi ai studenţilor.
(2) Unul dintre membrii comisiei îndeplineşte funcţia de secretar tehnic.
(3) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă
vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
Art.12. (1) Propunerea, avizarea şi aprobarea structurii şi componenţei Comisiei de
etică universitară se fac la începutul anului universitar, pentru o perioadă de 4 ani.
(2) Mandatul membrilor Comisiei de etică universitară, cadre didactice şi de
cercetare, personal administrativ, este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată.
(3) Mandatul studenţilor este de 2-3 ani, în funcţie de anul de studii
universitare în care se află.
(4) După alegerea Rectorului Universităţii, în anul 2014, mandatul Comisiei de
etică universitară încetează, urmând a fi desemnată de Consiliul de administraţie altă Comisie,
care îşi va desfăşura activitatea pentru un mandat de 4 ani, începând cu anul universitar
2014/2015.
Art.13. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară, care
se propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta Universităţii Spiru Haret;
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b) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară şi buna conduită în cercetare,
pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională
universitară;
c) investighează, analizează şi soluţionează reclamaţiile şi sesizările referitoare la
încălcarea eticii şi deontologiei universitare şi a normelor de bună conduită prevăzute de
reglementările în vigoare;
d) monitorizează permanent respectarea, în cadrul Universităţii, a Codului de etică şi
deontologie profesională universitară;
e) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii
activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi consiliului de
administraţie şi constituie document public.
Art.14. Comisia de etică universitară soluţionează reclamaţiile şi sesizările primite în
conformitate cu Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor, elaborată la nivelul
Universităţii Spiru Haret.
Art.15. Pentru soluţionarea legală a reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la încălcarea eticii
şi deontologiei universitare, precum şi a normelor de bună conduită prevăzute de reglementările în
vigoare, Comisia de etică universitară se preocupă permanent pentru:
a) cunoaşterea cazurilor de încălcare a prevederilor metodologiilor, regulamentelor şi
procedurilor aplicate în procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică din Universitatea Spiru
Haret;
b) identificarea operativă a mijloacelor de soluţionare legală a abaterilor de la etica
universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare;
c) numirea unor comisii de investigare şi anchetă a sesizărilor referitoare la abaterile
de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare sau pe bază de autosesizare;
d) soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale apărute între cadre didactice, între
acestea şi structurile manageriale ale Universităţii sau între structurile respective.
Art.16. Preşedintele Comisiei de etică universitară:
a) propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea misiunii atribuite
Comisiei şi o supune aprobării rectorului Universităţii;
b) conduce şedinţele de lucru ale Comisiei de etică universitară şi certifică proceseleverbale încheiate;
c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale comisiei, pe care o anunţă
membrilor comisiei cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora;
d) asigură legătura operativă a comisiei de etică universitară cu Rectorul, Consiliul de
administraţie şi Senatul universitar, în vederea informării acestora despre activitatea comisiei
de etică universitară;
e) reprezintă comisia de etică universitară în relaţia cu terţii, conform mandatului
acordat explicit de către Rectorul Universităţii;
f) poate fi revocat din funcţie de către Rectorul Universităţii, cu acordul Consiliului de
administraţie şi avizul Senatului universitar.
Art.17. Membrii Comisiei de etică universitară sunt obligaţi:
a) să pună în aplicare, în timp oportun, sarcinile primite potrivit planificării
activităţilor Comisiei;
b) să participe la şedinţele de lucru ale Comisiei de etică universitară şi să contribuie la
luarea deciziilor necesare;
c) să se informeze permanent şi să sesizeze încălcări ale Codului de etică şi
deontologie profesională ale membrilor comunităţii universitare;
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d) să faciliteze o comunicare permanentă între Comisia de etică universitară şi
membrii comunităţii academice;
e) să participe la soluţionarea operativă şi legală a reclamaţiilor şi sesizărilor care
privesc comunitatea universitară;
f) să reprezinte Comisia de etică universitară în relaţia cu terţii, conform mandatului
explicit acordat de către Rectorul Universităţii.
Art.18. (1) Calitatea de membru al Comisiei de etică universitară încetează prin
revocare de către rectorul Universităţii, prin deces, prin renunţare unilaterală sau la apariţia
oricărei situaţii de incompatibilitate.
(2) În cazul în care un membru al Comisiei încalcă normele etice sau de
deontologie profesională ori nu se implică, în mod sistematic, în activităţile comisiei, acesta
poate fi revocat din calitatea de membru al comisiei din dispoziţia Rectorului, cu acordul
Consiliului de administraţie şi avizul Senatului universitar.
Art.19. Se consideră că un membru al Comisiei de etică universitară nu se implică, în
mod sistematic, în activităţile date în competenţă, în următoarele cazuri:
a) participă la mai puţin de 50% din şedinţele organizate într-un an universitar;
b) în alte cazuri sesizate de membrii Comisiei de etică universitară.
Art. 20 (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa Comisiei de etică
universitară sau în situaţiile în care un membru al acesteia este în imposibilitatea de a-şi exercita
mandatul sau este revocat, se numeşte alt membru, după procedura de constituire a Comisiei.
(2) Mandatul noului membru al Comisiei de etică universitară încetează la
expirarea mandatului membrului Comisiei pe care îl înlocuieşte.
CAPITOLUL IV
FUNCŢIONAREA COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Art.21. Comisia de etică universitară îşi desfăşoară activitatea, de regulă, lunar,
potrivit planificării, în şedinţe ordinare, şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare,
din dispoziţia rectorului Universităţii.
Art.22. În situaţii excepţionale, Comisia de etică universitară poate invita în cadrul
şedinţelor sale persoane externe în calitate de consultanţi, care au obligaţia de a păstra
confidenţialitatea dezbaterilor.
Art.23. Cvorumul Comisiei de etică universitară este constituit din jumătate plus unu
din numărul membrilor acesteia.
Art.24. Comisia de etică universitară se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 3
zile de la depunerea unei sesizări / reclamaţii.
Art.25. Verificările în cazul sesizărilor se efectuează de către comisiile desemnate, iar
hotărârile sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de membrii
Comisiei de etică universitară.
Art.26. Evaluarea sesizărilor/reclamaţiilor, efectuarea audierilor şi investigaţiilor se
realizează de către comisii de investigaţie şi anchetă, formate din trei membri, numiţi de către
preşedintele Comisiei de etică universitară sau de către plenul Comisiei, din rândul membrilor
acesteia.
Art.27. Pe parcursul desfăşurării verificărilor sesizării sau reclamaţiei, Comisia de etică
universitară nu permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia observatorilor sau consultanţilor,
apărătorilor sau reprezentanţilor salariaţilor, precum şi a organelor de stat autorizate să cerceteze
fapta respectivă.
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Art.28. Membrii comisiilor de investigaţie sau de anchetă elaborează Raportul de caz, care
este supus aprobării Comisiei de etică universitară.
Art.29 (1) Hotărârile Comisiei de etică universitară privind aprobarea rapoartelor de
caz şi a sancţiunilor se adoptă cu majoritate simplă de voturi.
(2) Hotărârile adoptate de Comisia de etică universitară se înaintează spre
analiză şi avizare Direcţiei juridice, de contencios şi de comunicare.
(3) Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică
universitară revine Universităţii Spiru Haret.
Art.30. Pentru analizarea cazurilor de abateri, membrii Comisiei de etică universitară au
acces la toate documentele legate de acuzaţiile care urmează a fi verificate.
Art.31 (1) În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile
stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr.206/2004.
(2) Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea
acesteia şi îi comunică rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.
CAPITOLUL V
SANCŢIUNILE STABILITE DE COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Art.32. Potrivit Legii educaţiei naţionale, şi prevederilor din Codul de etică şi
deontologie profesională universitară, constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică şi activitatea universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
Art.33 (1) Pentru abateri de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională
universitară, Comisia de etică universitară are dreptul de a stabili sancţiunile care se pot aplica
personalului didactic şi de cercetare, precum şi studenţilor şi masteranzilor.
(2) Hotărârea privind sancţiunile disciplinare stabilite se înaintează, spre
aprobare, Rectorului Universităţii.
(3) Rectorul Universităţii dispune, prin decizie, sancţiunile care urmează să fie
aplicate pentru abaterile constatate de Comisia de etică universitară.
Art.34. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare, precum şi
personalului auxiliar pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică sunt:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art.35. Sancţiunile care se pot aplica studenţilor şi masteranzilor pentru încălcarea
eticii universitare sunt:
a) avertisment scris;
b) mustrare cu avertisment;
c) exmatricularea cu drept de reînmatriculare;
d) exmatricularea fără drept de reînmatriculare în cadrul Universităţii;
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e) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie profesională universitară.
Art.36. Comisia de etică universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile
prevăzute la art. 318 sau 319 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv cele prevăzute de
Legea nr. 206/2004.
Art.37. Sancţiunile aplicate pentru încălcarea eticii universitare şi bunei conduite în
cercetare pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul de Etică şi
Management Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art.38 (1) Comisia de etică universitară comunică autorului sesizării rezultatele
cercetării efectuate în termen de 5 zile de la finalizarea acesteia.
(2) Conducerea Universităţii comunică persoanei/persoanelor suspecte de
abateri de la etica universitară sau buna conduită în cercetare rezultatele anchetei şi, după caz,
sancţiunile propuse, în maximum 3 zile de la aprobarea raportului Comisiei de anchetă,
potrivit legii.
Art.39. Sancţiunile stabilite de Comisia de etică universitară şi aprobate de Rector sunt
puse în aplicare în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către Rector.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.40 (1) Comisia de etică universitară păstrează documentele proprii, potrivit
cerinţelor legale, într-o bază de date gestionată de către secretarul Comisiei.
(2) Documentele elaborate în procesul de analiză, investigare şi soluţionare a
reclamaţiilor şi sesizărilor se depun la arhivă, unde se păstrează conform legii, într-un spaţiu
adecvat, pus la dispoziţie de către conducerea Universităţii.
Art.41. Pentru cazurile care necesită deplasări în afara Universităţii, conducerea
Universităţii va asigura membrilor Comisiei de etică universitară suportul financiar, în
condiţiile legii.
Art.42. Anual, Comisia de etică universitară elaborează un Raport de activitate
referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare în
Universitatea Spiru Haret, care se prezintă Rectorului, Consiliului de administraţie şi
Senatului universitar până la 1 martie, acesta fiind un document public.
Art. 43. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică
universitară a fost aprobat de către Senatul universitar în şedinţa din data de 23.06.2011,
modificat şi aprobat în şedinţa Senatului universitar din 13.03.2013, modificat şi aprobat în
şedinţa Senatului universitar din 04.12.2013.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
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