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1. SCOP 
Scopul prezentului Regulament este de a preciza metodologia de funcţionare a 

Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică: 

a) personalului didactic titular sau asociat din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" 
din Iaşi; 

b) personalului didactic auxiliar şi administrativ din Universitatea Tehnică "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi; 

c) studenţilor şi cursanţilor la toate formele de studiu, inclusiv doctoranzilor; 
d) oricăror persoane fizice sau juridice care intră în relaţii cu Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi 
completările ulterioare) 

3.2. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
3.3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
3.4. Legea nr. 206/ 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare 
3.5. Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
3.6. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/06.07.2005 privind 

promovarea eticii profesionale în universităţi 
3.7. Codul de etică şi deontologie universitară aprobat de Senatul Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi din Iaşi, cod TUIASI.COD.01 
3.8. Carta Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

 

4. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII 

4.1. ORGANIZAREA  COMISIEI  DE  ETICĂ UNIVERSITARĂ 

Art.1. − În Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi se constituie Comisia de 
etică universitară, la propunerea Consiliului de administraţie, avizată de Senatul univeristar 
şi aprobată de Rector şi care funcţionează în condiţiile prezentului Regulament. 

Art.2. - Componenţa Comisiei de etică universitară 
(1) Comisia de etică universitară este formată din 6 - 9 membri cu prestigiu 

profesional şi autoritate morală, reprezentând personalul didactic, studenţii şi personalul 
didactic auxiliar şi administrativ, astfel: 

a) 4 – 5 cadre didactice reprezentând facultăţi/ departamente distincte ale 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi; 
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b)  1 – 2 persoane din cadrul personalului didactic auxiliar şi/sau administrativ, din 
compartimente distincte ale Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi; 

c) 1 – 2 studenţi, indiferent de forma de învăţământ, reprezentând facultăţi/ 
departamente distincte ale Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iaşi. 

(2) Consilierul juridic al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi avizează 
hotărârile comisiei de etică universitară, dar nu face parte din aceasta. Răspunderea 
juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei revine universităţii. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă funcţii 
de conducere în Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi: rector, prorector, 
decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de 
cercetare – dezvoltare, proiectare, microproducţie. 

Art.3. - Alegerea şi numirea membrilor Comisiei de etică universitară 
(1) Membrii comisiei, cadre didactice, studenţi şi personal didactic auxiliar/ personal 

administrativ sunt propuşi de Consiliul de Administraţie şi sunt avizaţi de Senatul 
universităţii. 

 (2) Mandatul Comisiei de etică universitară este de 4 ani. Alegerile au loc după 
confirmarea structurilor de conducere la nivelul facultăţilor şi universităţii.  

În cazul în care se impune modificarea componenţei comisiei, aceasta se realizează 
în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia cazului, prin Decizie a Rectorului, 
numai cu avizul Senatului universităţii. 

(3) Membrii Comisiei de etică universitară aflaţi la sfârşit de mandat pot fi propuşi şi 
reconfirmaţi de Senat, fără însă a depăşi două mandate consecutive, cu excepţia 
secretarului.  

(4) În cadrul primei şedinţe, membrii Comisiei de etică universitară aleg un 
preşedinte, dintre membrii săi, şi un secretar, dintre membrii săi sau din exterior. 

Art.4. - Atribuţiile Comisiei de etică universitară  
(1) Comisia de etică universitară contribuie la elaborarea Codului de etică şi 

deontologie universitară, care este propus Senatului universităţii spre adoptare şi includere 
în Carta universităţii, cf. Legii nr.1/ 2011, art.306 al.(3c). Eventualele modificări sau 
amendamente ale codului de etică se vor înainta Senatului spre aprobare. 

(2) Comisia de etică universitară aplică Codul de etică şi deontologie universitară al 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi astfel: 
a) primeşte sesizări şi reclamaţii sau se autosesisează privind situaţiile ce intră sub 

incidenţa Codului de etică şi deontologie universitară al Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi şi evaluează validitatea acestora.  

b) organizează investigaţii, interviuri, audieri în scopul culegerii de date privitoare la 
cazurile care fac subiectul sesizării/ reclamaţiei; 

c) după efectuarea investigaţiilor, interviurilor, audierilor şi pe baza rezultatelor acestora, 
realizează analiza cazului, ia decizii şi întocmeşte un raport de caz; 

d) comunică raportul de caz părţilor implicate şi propune eventuale recomandări sau 
sancţiuni Senatului universităţii; 

e) păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 
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(3) Comisia de etică universitară întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi din perspectiva respectării principiilor şi 
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Raportul anual se înaintează 
Consiliului de Administraţie şi este prezentat public în faţa Senatului universităţii. Raportul 
nu va conţine informaţii de identificare referitoare la cazurile nefinalizate, nedemonstrate, 
sesizările şi reclamaţiile respinse sau abaterile sancţionate cu avertisment. 

Art.5. - Finanţarea Comisiei de etică universitară 
(1) Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică universitară 

se realizează din veniturile Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, prin Decizie a 
Rectorului. 

(2) Pentru buna desfăşurare a activităţii, Consiliul de Administraţie stabileşte un sediu 
al Comisiei de etică universitară dotat cu echipament şi facilităţi necesare comunicării cu 
petenţii şi arhivării documentelor. Adresa sediului va fi făcută publică. 

 

4.2. DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII COMISIEI  DE  ETICĂ UNIVERSITARĂ 
Art.6. - Mecanismul de decizie 
(1) Comisia de etică universitară îşi desfăşoară activitatea pe perioada anului 

universitar, între 1 octombrie şi 1 iunie. 
(2) Comisia de etică universitară se întruneşte în fiecare semestru al anului 

universitar, în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. 
Comisia de etică se întruneşte în şedinţe extraordinare în termen de cel mult 15 zile de la 
înregistrarea unei sesizări/ reclamaţii în Registrul special de înregistrări constituit în acest 
scop. 

Convocarea Comisiei de etică universitară se realizează de către secretarul comisiei, 
la propunerea preşedintelui comisiei, cu 5 zile înainte de data întrunirii, precizându-se 
ordinea de zi, data, ora şi locul întâlnirii. 

În cadrul fiecărei şedinţe se încheie un proces - verbal, semnat de membrii prezenţi 
la şedinţă. 

(3) Deciziile Comisiei de etică universitară se iau cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. Membrii 
Comisiei de etică universitară au drept de vot deliberativ egal.  

(4) Evaluarea sesizărilor/ reclamaţiilor, efectuarea anchetelor, investigaţiilor, 
interviurilor şi audierilor se realizează de către Comisia de etică universitară. După caz, 
Comisia de etică universitară poate solicita opinia unor specialişti având competenţă 
dovedită în domeniul cazului. Punctul de vedere al specialiştilor va fi consemnat într-un 
referat care va face parte componentă al dosarului de caz. 

Art.7. - Primirea sesizărilor/ reclamaţiilor 
(1) Sesizarea/ reclamaţia se depune, sub sancţiunea de cădere, în termen de cel 

mult şase luni de la evenimentele care constituie subiectul acesteia, de către persoana/ 
persoanele direct implicate, în plic închis, prin prezentarea acesteia/ acestora la secretarul 
Comisiei de etică universitară (la sediul Comisiei), care eliberează petentului un număr de 
înregistrare din Registrul special de înregistrări constituit în acest scop. Sesizările/ 
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reclamaţiile se pot depune numai în intervalul de timp în care Comisia de etică universitară 
funcţionează, cf. art.6 al.(1). 

(2) Sesizarea/ reclamaţia se formulează în scris, sub semnătură, şi va conţine cât 
mai multe date relevante privind identitatea persoanei care sesizează/ reclamă, identitatea 
părţii acuzate, acţiunile imputate, locul şi data evenimentului, identitatea eventualilor 
martori, orice alte informaţii considerate relevante, inclusiv acte justificative în acest sens. 
Se utilizează formularul TUIASI.POM.02-F1. 

(3) Plicul închis se deschide numai de către preşedintele Comisiei de etică 
universitară, în prezenţa membrilor comisiei. 

(4) Decizia cu privire la validitatea sesizării/ reclamaţiei, respectiv la demararea 
analizei cazului, dar şi motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a sesizat/ 
reclamat în termen de maximum 30 de zile de la înregistrare. 

Art.8. - Investigarea cazului 
(1) Comisia de etică universitară evaluează sesizarea/ reclamaţia şi decide în 

legătură cu demararea investigării cazului. 
(2) Pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată în scris despre 

primirea sesizării/ reclamaţiei, în scopul  de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele 
imputate. În notificarea adresată părţii reclamate, Comisia de etică universitară va preciza 
conţinutul sesizării/ reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi va invita persoana 
reclamată să-şi exprime în scris poziţia faţă de cazul respectiv. 

(3) Comisia de etică universitară decide cu privire la metodele de investigare care vor 
fi utilizate în fiecare caz: interviuri, audieri, confruntarea părţilor, consultare de specialişti 
etc. 

(4) În cazul în care partea reclamantă sau reclamată solicită recuzarea unui membru 
al comisiei ori a unui membru al echipei de anchetă a cazului, din cauza unui potenţial 
conflict de interese, comisia va decide prin vot cu majoritate simplă, cu privire la 
capacitatea acestuia de a ancheta/ judeca cazul. Membrul recuzat nu participă la 
anchetarea şi la votarea raportului de caz. Retragerea poate avea loc şi în cazul 
autopropunerii motivate. 

(5) Comisia de etică întocmeşte un raport de caz, pe baza datelor colectate în urma 
efectuării investigaţiei, în maximum 90 de zile de la data deciziei de începere a investigării 
cazului. 

(6) Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea 
faptelor imputate şi a altor fapte relevante, constatare motivată pe baza probelor obţinute 
în urma investigaţiei. În raportul de caz, Comisia de etică universitară va formula o 
concluzie referitoare la măsura în care faptele semnalate constituie sau nu o încălcare a 
Codului de etică universitară şi, dacă este cazul, va propune o sancţiune adecvată, 
conform legii.  

În cazul în care Comisia de etică universitară consideră că natura problemei permite 
sau necesită concilierea între părţi, pe cale amiabilă, această soluţie va fi propusă părţilor.  

Câte un exemplar al raportului de caz va fi transmis părţilor, care pot depune 
contestaţie conform art.14 din prezentul Regulament. 
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În cazul în care decizia Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 
conţine sancţiuni, aceasta este trimisă către Senatul univeristăţii, care hotărăşte. Aceasta 
decizie va respecta regulile de confidenţialitate în raport cu reclamantul. 

Art. 9. Universitatea sancţionează abaterile de la Codul de etică, în conformitate cu 
prevederile legilor în vigoare. 

Art. 10. Sancţiunile care pot fi aplicate personalului didactic şi de cercetare pentru 
încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare sunt: 

a) avertisment scris; 
b) retragerea gradaţiei de merit; 
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de  

conducere, de îndrumare şi de control; 
d) 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; 

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

Art. 11. Sancţiunile care pot fi aplicate personalului didactic şi de cercetare auxiliar, 
precum şi celui administrativ, pentru încălcarea eticii universitare sunt: 

a) avertisment scris; 
b) retragerea gradaţiei de merit; 
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 

conducere, de îndrumare şi de control, pe o perioadă determinată de timp; 
d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un 

concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de 
îndrumare şi de control; 

e) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o perioadă determinată; 

f) destituirea din funcţie; 
g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 12. Sancţiunile care se pot stabili de către Comisiei de etică şi deontologie 
profesională universitară studenţilor şi doctoranzilor pentru încălcarea eticii universitare 
sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 
b) reducerea bursei pe o perioadă determinată cu 5-10%; 
c) suspendare bursei pe o perioadă determinată; 
d) interzicerea accesului la burse pe durată nedeterminată; 
e) interzicerea accesului în căminele studenţeşti pe perioadă determinată sau 

nedeterminată; 
f) exmatricularea, cu drept de reînmatriculare; 
g) exmatricularea, fără drept de reînmatriculare în niciuna din structurile universităţii. 

Art. 13. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie  
universitară, Comisiei de etică universitară stabileşte una sau mai multe sancţiuni 
prevăzute la art. 10, 11, 12. 
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Art.14. - Reclamantul şi/sau reclamatul pot contesta deciziile Comisiei de etică 
universitară în termen de 5 zile de la comunicarea acestora către părţi, contestaţia  fiind 
depusă la sediul comisiei. În termen de 15 zile comisia va evalua şi soluţiona contestaţiile, 
decizia comisiei fiind definitivă. Următorul organism de contestaţie este Comisia pentru 
Etică şi Management Universitar din cadrul MECTS. 

Art.15. - Reclamantul are dreptul: 
a) de a beneficia de confidenţialitate; 
b) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea/ reclamaţia depusă; 
c) de a se prezenta în faţa Comisiei de etică însoţit de  un avocat, coleg, martor etc. 
d) de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei de etică 

universitară cu privire la cazul în speţă; 
e) de a primi o copie după raportul de caz; 
f) de a face contestaţie la decizia Comisiei de etică universitară. 

Art.16. - Reclamatul are dreptul: 
a) de a se prezenta în faţa Comisiei de etică însoţit de  un avocat, coleg, martor etc. 
b) de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei de etică 

universitară cu privire la cazul în speţă; 
c) de a primi o copie după raportul de caz; 
d)  de a face contestaţie la decizia Comisiei de etică universitară. 

Art.17. - Accesul terţilor la dosarul de caz este interzis, cu excepţia reprezentanţilor 
legali ai părţilor şi, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale, a organelor de 
stat autorizate. 

Art.18. - Toate documentele întocmite ca urmare a funcţionării Comisiei de etică 
universitară vor fi colectate şi arhivate conform normelor legale la Arhiva Universităţii 
Tehnice "Gheorghe Asachi", prin grija secretarului comisiei.  

 

4.3. PRECIZĂRI  FINALE  ŞI  TRANZITORII 

Art.19. − Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în 
care a fost aprobat de către Senatul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 
 

Art. 20. − Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul 
Universităţii “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi intră în vigoare începând cu ziua următoare 
celei în care a fost aprobată. 

Art.21. Sancţiunile referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în 
cercetare, precum şi definiţiile unor termeni folosiţi în prezentul Regulament, se regăsesc 
în Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”din 
Iaşi. 
 
 

5. FORMULARE 
  

TUIASI.POM.02-F1 - Formular privind depunerea unei sesizări / reclamaţii  
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TUIASI.POM.02-F2 - Registrul special de înregistrare a sesizărilor/ reclamaţiilor 
  
   
 6. ÎNREGISTRĂRI 

6.1. Indicatorul aprobărilor şi reviziilor 
6.2. Lista de difuzare 
6.3. Registrul special de înregistrare sesizări/ reclamaţii 
6.4. Dosarele de caz 

 

7. RESPONSABILITĂŢI 
7.1. Senatul universităţii 
− aprobă procedura; 
− aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de etică şi dentologie profesională 
universitară. 

7.2. Consiliul de Administraţie 
− avizează procedura. 

7.3. Rectorul universităţii 
− impune aplicarea procedurii; 
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii; 
− aplică sancţiunile stabilite de Comisia de etică şi dentologie profesională 
universitară. 

7.4. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
− verifică şi avizează procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 
7.5. Responsabilul de proces – Comisia de Etică Universitară 
− elaborează, modifică, retrage procedura; 
− aplică procedura; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

7.6. Membrii Comisiei de Etică Universitară 
− aplică şi respectă procedura. 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
 

1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategii Universitare 
4. Prorectoratul Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii 
7. Prorectoratul pentru Probleme Studenţeşti 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
20. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC 
21. Direcţia Generală Administrativă 
22. Membrii Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională Universitară 
 


