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Art.363.
Programul de funcţionare al Bibliotecii este stabilit împreună cu conducerea Universităţii, în
funcţie de necesităţile didactice şi de studiu.
Art.364.
Biblioteca asigură schimbul internaţional al Analelor ştiinţifice ale Universităţii şi a altor
publicaţii realizate de către Universitate, precum şi accesul la baze de date internaţionale.
Art.365.
Biblioteca, prin consultarea departamentelor, realizează achiziţiile de carte şi abonamentele
periodice din ţară şi străinătate, în limita fondurilor disponibile aprobate.
Art.366.
Biblioteca beneficiază de copiatoare accesibile cititorilor şi efectuează servicii de fotocopiere,
contra cost. Poate efectua, contra cost şi alte servicii legate de obiectul ei de activitate.
SECRETARIATELE
Art.367.
1)
În Universitate sunt constituite secretariate astfel: Secretariatul Universităţii,
Secretariatele Facultăţilor, Secretariatul școlii doctorale şi după caz Secretariatele
Departamentelor;
2)
Secretariatul Universităţii este condus de un secretar şef, care coordonează şi
celelalte secretariate, asigurând baza legală de desfăşurare a acestor activităţi;
3)
Secretarul şef al Universităţii răspunde de Registrul matricol care este parte
componentă a Registrului matricol unic;
4)
Secretarul şef răspunde în faţa Rectorului şi a Consiliului de Administrație.
Art.368.
1)
Secretariatul Facultăţii este condus de un Secretar şef facultate care este
confirmat de către noul Decan ales şi răspunde în faţa acestuia, precum şi a
Secretarului şef al Universităţii;
2)
Secretarul şef al Facultăţii asigură evidenţa studenţilor, foloseşte sistemul
informatic UMS, pregăteşte şi monitorizează documentele necesare în vederea
eliberării diplomelor şi a suplimentelor la diplomă, precum şi a altor documente
solicitate la Facultate.

CAPITOLUL X I V. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ
Art.369.
Obiectivele Codului de etică
1)
Codul de etică şi deontologie universitară reprezintă contractul moral încheiat
între membrii comunităţii academice ai universităţii, instituţie publică acreditată,
componentă a sistemului de învăţământ superior, aşa cum este definit prin Legea
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi însumează
idealurile, principiile şi normele morale pe care aceştia consimt să le respecte.
2)
Cunoaşterea şi respectarea conţinutului acestui cod conduce la stabilirea unui
climat academic bazat pe cooperare şi colaborare, care asigură universităţii un
binemeritat prestigiu.
3)
Universitatea din Petroșani respectă demnitatea membrilor săi, promovează
integritatea comunităţii şi afirmarea profesională în condiţiile statului de drept şi ale
drepturilor omului. În acest sens, fiecărui membru al comunităţii universitare îi revine
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sarcina să judece responsabil şi să aplice acele principii care sunt valori incontestabile
ale comportamentului cotidian. Fiecare membru al comunităţii universitare trebuie să fie
capabil să-şi justifice acţiunile în faţa celorlalţi membrii, în faţa publicului sau a
partenerilor externi.
4)
Promovarea principiilor conţinute în acest cod urmăreşte protejarea
următoarelor valori morale: libertatea academică, autonomia profesională, dreptatea şi
echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală,
transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
Art.370.
Libertatea academică
1)
Universitatea este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice,
religioase, etnice şi economice.
2)
Membrii comunităţii universitare sunt protejaţi faţă de cenzură, de manipulări şi
persecuţii în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţii
profesionale.
3)
Membrii comunităţii universitare nu trebuie să facă rabat de la principiile etice şi
morale în relaţiile cu cei care finanţează Universitatea, indiferent de statutul acestora.
4)
Convingerile politice şi apartenenţa la anumite religii reprezintă probleme
private ale membrilor comunităţii universitare şi ele nu pot fi impuse altora prin abuz de
putere şi de autoritate.
5)
Membrii comunităţii universitare au libertatea să selecteze, să discute şi să
analizeze subiecte relevante în spiritul onestităţii intelectuale şi a responsabilităţii pentru
producerea şi răspândirea cunoaşterii.
6)
Libertatea academică trebuie să se exercite în spiritul respectului drepturilor
celuilalt şi al obligaţiilor universitare. Membrii comunității academice trebuie să facă
dovada loialităţii faţă de Universitate, ei trebuie, cu bună credinţă, să colaboreze şi să
contribuie la realizarea misiunii şi a obiectivelor universităţii. Această colaborare se
fondează pe un climat de încredere, respect reciproc şi curtoazie. Respectul faţă de
ceilalţi este esenţial în existenţa legăturilor de încredere cu diverşi parteneri ai
universităţii.
7)
Fiecare membru al comunităţii universitare trebuie să îşi respecte colegii şi să
colaboreze cu aceştia în cadrul procesului de învăţământ. Discreditarea rezultatelor
cercetării unui coleg, susţinerea unor comentarii neadecvate la adresa acestuia, sunt
exemple de gesturi contrare respectului faţă de celălalt.
8)
Membrii comunităţii universitare respectă viaţa privată şi confidenţialitatea
rezultatelor profesionale obţinute. Notele studenţilor, obţinute la examene şi verificări,
precum şi alte informaţii conţinute în dosarul lor sunt confidenţiale. Situaţia şcolară care
face parte din dosarul unui student şi datele relative la sănătatea sa nu trebuie să fie
divulgate.
Art.371.
Autonomia personală
1)
În mediul universitar este asigurată posibilitatea membrilor comunităţii de a
alege programele de studiu şi de cercetare, nivelul de pregătire, oportunităţile şi
obiectivele pe care le doresc.
2)
Toate informaţiile importante privind comunitatea universitară care vizează
programele de studiu, cercetarea, evaluarea, promovarea, admiterea, angajarea,
contractarea, baza materială, serviciile sociale, structura universităţii, conducerea
universităţii, a facultăţilor şi cea administrativă vor fi publicate pe paginile web ale
universităţii.
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Art.372.
Dreptatea şi echitatea
1)
Universitatea asigură egalitate de şanse la alegerea programelor de studiu de
către studenţi, la angajare, la promovarea tuturor membrilor comunităţii universitare, în
sprijinul eliminării conflictelor de interese, a corupţiei şi a favoritismului.
2)
În Universitate, nu trebuie să se aplice practici care condiţionează promovările
prin obţinerea de foloase necuvenite de la cei examinaţi, atât în procesul de învăţământ
cât şi la angajări şi promovări.
3)
În Universitate 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.
4)
Universitatea asigură egalitatea de şanse şi de tratament cu privire la
dezvoltarea personală a tuturor membrilor comunităţii academice.
Art.373.
Meritul
1)
Universitatea recunoaşte, cultivă şi recompensează meritele personale şi
colective, care conduc la creşterea prestigiului şi a performanţelor comunităţii
universitare.
2)
Meritele acordate vizează creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa,
ataşamentul faţă de profesie, faţă de universitate şi faţă de comunitatea universitară.
3)
Meritele se acordă numai pe baza unor rezultate concrete şi în deplină
concordanţă cu criteriile stabilite pentru acordarea acestora.
4)
Acordarea meritelor se realizează în mod diferenţiat pentru categoriile
componente ale comunităţii universitare de către conducerea universităţii, a facultăţilor
şi a departamentelor.
Art.374.
Profesionalismul
1)
Universitatea urmăreşte dezvoltarea unor programe academice la standarde
înalte, având ca obiective: evoluţia cunoaşterii, formarea unor specialişti competitivi şi
creşterea prestigiului în domeniul cercetării.
2)
Aprecierea profesionalismului care caracterizează o persoană are la bază:
competenţa şi credinţa în exercitarea profesiei, identificarea cu specialitatea,
ataşamentul faţă de cariera universitară, dăruirea faţă de studenţi, solidaritatea
colegială şi competiţia loială.
3)
Cadrele didactice au obligaţia profesională să urmărească evoluţia cunoaşterii
în domeniul postului didactic pe care-l ocupă şi să transmită studenţilor informaţii
actualizate.
4)
Cadrele didactice şi doctoranzii au obligaţia să elaboreze lucrări de cercetare
ştiinţifică originale şi să publice rezultatele obţinute.
5)
Pentru creşterea prestigiului Universităţii se recomandă dezvoltarea
schimburilor interuniversitare naţionale şi internaţionale de cadre didactice şi studenţi.
6)
În activitatea de cercetare se va urmări: demonstrarea competenţei; menţinerea
standardelor profesionale; recunoaşterea realizărilor obţinute de alţii; cooperarea în
echipe de cercetare; protejarea datelor; respectarea cerinţelor legale şi morale impuse;
admiterea dezbaterilor critice asupra rezultatelor obţinute.
7)
Constituie conflict de interese în cercetarea universitară utilizarea bunurilor şi a
serviciilor Universităţii pentru activităţi efectuate de membrii comunităţii universitare în
interes personal sau în interesul altora, în afara cadrului legal.
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Art.375.
Onestitatea academică şi corectitudinea intelectuală
1)
În spiritul onestităţii şi a corectitudinii intelectuale trebuie să li se acorde
recunoaştere şi recunoştinţă tuturor membrilor comunităţii universitare, creatori de valori
care constituie proprietate intelectuală. Universitatea apără dreptul de proprietate
intelectuală.
2) Proprietatea intelectuală este un drept real ce cuprinde inovaţiile, invenţiile şi
drepturile de autor pentru diferite categorii de lucrări, cu caracter ştiinţific,
psihopedagogic sau didactic.
3) Cadrele didactice şi de cercetare au obligaţia să respecte dreptul la calitatea de
autor al operei pe care o utilizează în realizarea oricărei lucrări de creaţie intelectuală
prin citarea corectă şi/sau indicarea sursei de documentare.
4) Studenţii de la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat, precum
si doctoranzii au obligaţia să respecte dreptul la calitatea de autor al operei pe care o
utilizează în realizarea articolelor, referatelor, lucrărilor de diplomă, de disertaţie şi
doctorat prin citarea corectă şi/sau indicarea sursei de documentare.
5)
Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat
răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.
6) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală ca: plagiatul, copiatul la examene
sau concursuri, fabricarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a
identităţilor personale, preluarea unor lucrări de la alţii şi valorificarea lor în nume
personal, înşelăciunea şi obţinerea unor avantaje pe nedrept, introducerea de informaţii
false în solicitările de granturi sau de obţinere a finanţării.
7) Constituie plagiat însuşirea ideilor, procedurilor, metodelor, 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. O acuzaţie de plagiat, pentru a fi validă, trebuie însoţită de dovada clară a
plagierii, prin indicarea textului sau textelor din care se presupune că s-a plagiat şi a
depunerii întregii documentaţii asupra lucrării ce urmează a fi analizată.
8)
Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o
diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau
prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară şi, de
asemenea, decanul facultăţii poate anula rezultatele unui examen sau ale unei evaluări,
în temeiul prevederilor din Carta Universităţii, atunci când se dovedeşte că acestea au
fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi
deontologie universitară.
9)
În cazul constatării unor fraude intelectuale, de exemplu plagiat, se vor aplica
prevederile reglementărilor interne şi ale legislaţiei în vigoare.
10)
Acceptarea de favoruri sau de cadouri de către membrii comunităţii universitare
compromite independenţa şi imparţialitatea, necesare exercitării funcţiei didactice sau
administrative, reputaţia şi integritatea Universităţii.
11)
Aprecierea onestităţii academice şi corectitudinii intelectuale, poate constitui
periodic teme de dezbatere, adresate membrilor comunităţii universitare. Aceste
dezbateri trebuie prezentate în colective competente în domeniu.
Art.376.
Transparenţa
1)
Prin sistemele informaţionale existente, Universitatea pune la dispoziţia
membrilor comunităţii universitare şi după caz, potenţialilor candidaţi, absolvenţilor, a
instituţiilor colaboratoare şi a publicului, informaţii consistente şi corecte din sfera de
interes a acestora.
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2)
Prin transparenţă, se asigură egalitatea de şanse în competiţie şi se asigură
accesul echitabil la resursele universitare.
3)
Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au
dreptul membrii comunităţii universitare şi toţi cei interesaţi.
4)
Este obligatorie publicarea pe pagina web a Universităţii a informaţiilor în
legătură cu admiterea, evaluarea, angajarea, promovarea, provenienţa şi utilizarea
surselor de finanţare.
5)
Criteriile de selecţie pentru toate formele de concurs trebuie să fie stabilite în
concordanţă cu atribuţiile postului pentru care se concurează, conform legislaţiei în
vigoare.
6)
Interviurile sau examenele, care au loc pentru unele concursuri, nu trebuie să
conţină întrebări care privesc viaţa personală a candidaţilor.
7)
Conducerea Universităţii va utiliza fondurile în concordanţă cu destinaţia
acestora şi va informa comunitatea universitară asupra situaţiei financiare.
8)
În cercetările şi publicaţiile elaborate de cadrele didactice se va menţiona
sprijinul material acordat pentru efectuarea lucrărilor respective.
Art.377.
Responsabilitatea
1)
Prin aplicarea responsabilităţilor personale şi profesionale, membrii comunităţii
universitare trebuie să aibă un comportament respectuos în scopul instaurării binelui
comun şi să respecte drepturile celorlalţi.
2)
Responsabilitatea se va manifesta în toate mediile, la toate nivelurile relaţionale
existente în Universitate şi în exteriorul acesteia.
3) Membrii comunităţii universitare au dreptul la critică şi la nesubordonare, dacă pot
dovedi cu documente şi cu probe că sunt încălcate standardele ştiinţifice, pedagogice,
etice sau legale.
4) Exprimarea nemulţumirilor se va face în primă fază în mediile colective existente în
universitate (departamente, consiliile facultăţilor, Senatul universitar, şedinţe de
sindicat), iar dacă acestea nu oferă un răspuns adecvat sau o soluţie, ei pot externaliza
problema căutându-şi drepturile la organismele competente.
5) În calitate de cetăţeni particulari, membrii comunităţii universitare au dreptul la
comentarii publice pe care le pot face în nume personal.
6) Comentariile publice în legătură cu Universitatea din Petroșani le pot face numai
membrii din conducerea acesteia sau persoane împuternicite de conducere.
7) Se interzice membrilor comunităţii universitare să practice dezinformarea,
denigrarea instituţiei, a programelor şi calomnierea persoanelor din universitate.
8) Asumarea răspunderii de către cadrele de conducere în faţa membrilor comunităţii
universitare constituie o necesitate iar testarea nivelului de încredere a membrilor
comunităţii faţă de aceştia poate fi premisa unei activităţi concrete şi transparente.
Art.378.
Respectul şi toleranţa
1)
În Universitate se asigură un climat de respect şi de toleranţă, în care să nu
aibă loc manifestări de: exploatare, umilinţă, dispreţ, ameninţare, răzbunare sau
intimidare.
2)
Între membrii comunităţii universitare se aplică principiile toleranţei faţă de
diferenţele dintre oameni, dintre opinii, dintre credinţe şi preferinţe.
3)
În Universitate nu sunt permise manifestările: misogine, rasiste, şovine,
xenofobe, homofobe şi de hărţuire.
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Art.379.
Bunăvoinţa şi grija
1)
În relaţiile dintre membrii comunităţii universitare se practică: politeţea,
înţelegerea, solidaritatea, solicitudinea, promptitudinea şi toleranţa.
2)
În comunitatea universitară se manifestă mândria şi recunoştinţa faţă de cei
merituoşi, compasiunea şi sprijinul pentru cei aflaţi în nevoi.
3)
În comunitatea universitară se interzic manifestările de: invidie, ură, cinism,
vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres şi se promovează sprijinul de întrajutorare şi
colaborare.
Art.380.
Conflictul de interese
1)
Conflictul de interese este o reglementare legală prin care se cere respectarea
unei etici profesionale minime, o situaţie în care un cadru didactic, de cercetare, didactic
auxiliar titular, ori o societate, asociaţie, fundaţie sau grup de interese, la care acesta
este asociat, acţionar, administrator, membru fondator, are interese patrimoniale sau
personale contrare sau neloiale Universităţii, pe care le exercită astfel încât să
influenţeze negativ realizarea obiectivă a atribuţiilor funcţiei ocupate sau să afecteze
votul în cadrul organelor colegiale de conducere.
2)
Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:
a) Gradul l: tată şi fiu, fiică, mamă şi fiu, fiică;
b) Gradul ll: fraţii, bunicul şi nepotul;
c) Gradul lll: unchiul şi nepotul de frate.
3)
Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul
de afinitate este luat în calcul astfel:
a) Gradul l: mama şi soţia fiului acesteia/soacra şi nora sau tatăl şi soţia fiului
acestuia/socrul şi nora; mama şi soţul fiicei acesteia /soacra şi ginerele sau tatăl şi
soţul fiicei acestuia/socrul şi ginerele ;
b) Gradul ll: cumnatele si cumnaţii;
c) Gradul lll: unchiul şi soţia nepotului de frate.
4)
Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar titular este în conflict de
interese dacă se află într-unul din următoarele cazuri:
a) ocupă funcţii sau desfăşoară activităţi de predare sau cercetare la alte instituţii
de învăţământ superior publice sau private, fără aprobarea Senatului universitar;
b) desfăşoară activităţi care presupun o conduită neconformă cu etica şi
deontologia profesională ori aduc prejudicii de imagine Universităţii, prin
propagandă de destructurare instituţională, campanii de dezinformare în massmedia ori alte activităţi care pot afecta realizarea misiunii instituţiei;
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/soţie, rudă sau afin până la gradul al lll-lea
inclusiv.
d) deţine părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale şi aceste persoane
juridice de drept privat realizează activităţi în domeniul educaţional sau de formare
continuă ori conexe domeniului învăţământ;
e) participă în calitate de preşedinte/membru în comisia de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică pentru el sau soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al treilea şi au interese patrimoniale în cadrul societăţilor comerciale
ofertante;
f) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei, afinilor, rudelor sale până la
gradul al lll-lea inclusiv, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea
funcţiei;
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g) dacă 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.
5)
în cazul in care există un conflict de interese, personalul didactic, de cercetare
sau didactic auxiliar, de conducere ori de execuţie, 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 sau sa informeze
preşedintele organului colegial de conducere despre abţinerea sa. Conducerea
Universităţii este obligată să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu
imparţialitate a funcţiilor didactice, de cercetare si didactice auxiliare.
Art.381.
Incompatibilităţi
1)
Incompatibilitatea reprezintă interdicţia de a exista raporturi ierarhice directe
între personalul didactic, de cercetare sau auxiliar, care ocupă o funcţie şi soţii, rudele
sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv ai acestora.
2)
În cadrul prezentei Carte, prin unităţi ale Universităţii se înţeleg centrele,
laboratoarele, unităţile de proiectare, centrele de consultanţă, centrele pentru formarea
continuă a resurselor umane, unităţile de microproducţie şi prestări servicii, şcolile
postuniversitare, extensiile universitare sau alte unităţi de cercetare-dezvoltare, entităţi
funcţionale sau entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi
tehnologie, înfiinţate conform legii, cu excepţia facultăţilor, departamentelor şi şcolilor
doctorale.
3)
Funcţiile dintr-o instituţie de învăţământ superior, aflate într-o poziţie directă de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, se află în relaţie de
incompatibilitate şi nu pot fi ocupate concomitent de către soţi, afini şi rude până la
gradul al lII-lea inclusiv, după cum urmează:
a) Preşedintele Senatului universitar cu Rectorul, Prorectorii, Directorul Consiliului
pentru studiile universitare de doctorat, Decanii, Prodecanii, Directorul general
administrativ, membrii Consiliului de administrație, Directorii de departamente,
conducătorii şcolilor doctorale,
conducătorii structurilor permanente sau
temporare aflate în subordinea directă a preşedintelui senatului universitar;
b) Rectorul cu Prorectorii, Directorul Consiliului pentru studiile universitare de
doctorat, Decanii, Prodecanii, Directorul general administrativ şi adjuncţii săi,
membrii Consiliului de administrație, Directorii de departamente, conducătorii
şcolilor doctorale;
c) Prorectorul şi Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat cu
Decanii, Prodecanii, Directorul general administrativ, membrii Consiliului de
administrație, Directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale,
conducătorii unităţilor aflate în subordonarea Prorectorului sau directorului
respectiv;
d) Membrii Consiliului de administrație cu Decanii, Prodecanii, Directorul general
administrativ, Directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
e) Directorul general administrativ cu Decanii, Prodecanii, cu persoanele cu funcţii
de conducere în cadrul departamentului/serviciilor tehnico-administrative şi cu
personalul aflat în subordine;
f) Decanul cu Prodecanii facultăţii respective, Directorii de departamente din
cadrul facultăţii respective, conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii
respective, conducătorii unităţilor subordonate facultăţii respective;
g) Prodecanul cu Directorii de departamente din cadrul facultăţii respective,
conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii respective, conducătorii
unităţilor subordonate facultăţii respective;
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h) Directorul de departament cu conducătorii unităţilor subordonate
departamentului respectiv;
i) Conducătorul şcolii doctorale cu conducătorii unităţilor subordonate şcolii
doctorale respective;
j) Conducătorul de doctorat cu studenţii-doctoranzi conduşi de acesta.
4)
Orice persoană se află în incompatibilitate cu calitatea de membru într-o
comisie de evaluare, de contestaţie, de concurs sau de promovare având ca obiect
evaluarea activităţii profesionale şi/sau ştiinţifice a unui angajat al instituţiei de
învăţământ superior cu care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al IIIlea inclusiv.
5)
Prezenţa ca membru în următoarele structuri colective de conducere nu
generează incompatibilităţi:
a) Senatul universitar
b) Consiliul facultăţii;
c) Consiliul departamentului;
d) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat;
e) Consiliul şcolii doctorale.
6)
În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau
mai multe persoane din instituţia de învăţământ superior urmează să se afle într-o
situaţie de incompatibilitate, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de către
instituţia de învăţământ superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare
poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei sau situaţiilor de incompatibilitate.
Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică Ministerului
Educaţiei, Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de doua zile lucrătoare de la
soluţionare.
7)
Admiterea la studii universitare de doctorat are loc cu respectarea regimului
incompatibilitaţilor precizate în prezenta cartă.
9)
Nu sunt permise nici următoarele incompatibilităţi:
a) Deţinerea mai mult de două mandate consecutive a funcţiilor de Rector, Decan,
preşedinte al Comisiei de Etică Universitară;
b) Cumularea următoarelor funcţii: Rector, Prorector, preşedinte al Senatului
universitar, Decan, Prodecan, secretar ştiinţific al Consiliului facultăţii, Director de
departament, director de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie;
c) Funcţia de lider de sindicat este incompatibilă cu orice funcţie de conducere din
cadrul universităţii.
10)
Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor de incompatibilitate şi/sau
conflict de interese.
11)
Persoanele care se află în una din situaţiile de incompatibilitate şi/sau conflict
de interese au la dispoziţie 15 zile pentru a ieşi din această situaţie juridică.
12)
Răspunderea publică pentru rezolvarea situaţiilor de incompatibilitate şi de
conflicte de interese revine Rectorului şi Senatului universitar.
13)
Încălcarea dispoziţiilor care se referă la cazurile de conflict de interese şi
incompatibilităţi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori
penală, potrivit legii, a persoanei în cauză.
14)
Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar, care ocupă o funcţie de
conducere, de control sau de evaluare ori candidează pentru ocuparea unei astfel de
funcţii va da o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la conflictele de interese şi
incompatibilităţi.
15)
Nu pot deţine sau candida pentru ocuparea unei funcţii de conducere :
a) Persoanele care se află în situaţie de incompatibilitate;
b) Persoanele care au vârsta legală de pensionare la data alegerilor ;
c) Persoanele trimise în judecată pentru fapte în legătură cu serviciul sau pentru
care instituţia a introdus plângere penală;
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d) Persoanele condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie;
e) Persoanele care au desfăşurat activitate de agent sau colaborator al organelor
de securitate, ca poliţie politică;
f) În componenţa comisiilor de analiză sau audit nu vor fi incluse persoane care
ocupă funcţii de conducere în structurile analizate;
g) Colaborările şi obligaţiile profesionale externe ale cadrelor didactice nu trebuie
să afecteze îndeplinirea integrală a sarcinilor profesionale ale acestora, din
procesul de învăţământ.
16)
Funcţiile de conducere din Universitate, cu excepţia Rectorului, sunt confirmate
de Senatul universitar.
17)
Persoana aleasă într-o funcţie de conducere poate pierde calitatea respectivă
prin revocare, suspendare, destituire, demisie, deces sau pierderea calităţii de membru
al comunităţii universitare;
18)
Persoana aleasă într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin
procedura folosită pentru alegere, la iniţiativa unei treimi din numărul total al electorilor,
după audierea prealabilă a acesteia.
Art.382.
Comisia de Etică Universitară
1)
Codul de etică universitară nu se substituie celorlalte regulamente în vigoare
ale universităţii. În vederea coordonării şi controlului aplicării normelor prevăzute de
prezentul cod se constituie Comisia de Etică Universitară (CEU)
2)
Structura şi componenţa CEU este propusă de Senat şi Consiliul de
Administraţie, avizată de Rector şi aprobată de Senatul universitar.. Membrii Comisiei
sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei
de etică, persoane care ocupă vreuna dintre funcţiile de: Rector, Prorector, Decan,
Prodecan, Director general administrativ, Director de departament sau de unitate de
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
3)
Comisia de Etică Universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează reclamaţii şi sesizări referitoare la abaterile de la
etica universitară, constată şi stabileşte măsura în care faptele analizate constituie
abateri de la conduita academică.;
b) realizează un Raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a
eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă Rectorului şi Senatului universitar
spre aprobare şi care 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 universităţii;
propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului etic;
d) exercită atribuţiile cuprinse în legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Carta universităţii.
4)
În vederea aplicării prevederilor din Codul de Etică, CEU se autosesizează şi
primeşte sesizări privind încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită,
formulează către Consiliul de administraţie al Universităţii recomandări de soluţionare a
cazurilor de încălcare a codului.
5)
Sub jurisdicţia CEU intră toate persoanele care fac parte din comunitatea
universitară, actele petrecute în interiorul comunităţii universitare, dar şi cele
desfăşurate în afara acesteia, în măsura în care implică membrii comunităţii
universitare.
6)
Orice persoană, din Universitate sau din afara Universităţii, poate sesiza
Comisiei abateri săvârşite de membrii comunităţii universitare.
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7)
CEU trebuie sesizată în termen de 30 de zile de la săvârşirea faptei considerată
că reprezintă abatere de la prevederile Codului de etică (lipsa de amabilitate,
impoliteţea, etc.).
8)
Sesizările se formulează în scris şi conţin cât mai multe date referitoare la
identitatea celui care reclamă (inclusiv numărul de telefon şi adresa de e-mail),
identitatea părţii acuzate de abatere, faptele care i se impută, locul şi data săvârşirii
acestora, eventualii martori, orice alte fapte care au legătură directă cu faptele
reclamate.
9)
Sesizarea este luată în considerare numai dacă este semnată.
10)
CEU păstrează confidenţialitatea identităţii autorului sesizării.
11)
CEU răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea
sesizării.
12)
În urma unei sesizări acceptate, CEU demarează procedurile de soluţionare a
sesizării.
13)
Partea învinuită va fi notificată despre primirea sesizării, în scopul de a formula
o poziţie scrisă cu privire la faptele care i se impută. În notificarea adresată părţii
învinuite, Comisia va preciza conţinutul sesizării, natura informaţiilor sesizate şi o va
invita pe aceasta să-şi exprime punctul de vedere, inclusiv obiecţiile pe care le are cu
privire la capacitatea membrilor Comisiei de a se pronunţa asupra respectivului caz.
14)
Chiar dacă partea învinuită nu-şi exprimă o poziţie scrisă sau nu cooperează în
nici un fel la clarificarea situaţiei, derularea procedurilor iniţiate continuă.
15)
În vederea pronunţării asupra faptelor sesizate Comisia va desfăşura o
investigaţie.
16)
Comisia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu,
orice persoană care deţine informaţii în legătură cu faptele sesizate, a cărei identitate va
fi păstrată confidenţială la cererea acesteia.
17)
După colectarea informaţiilor relevante, Comisia va solicita audierea părţilor, în
mod separat, pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru a le
verifica şi pentru a obţine poziţia corectă a părţilor cu privire la fapta sesizată. Audierile
au loc în şedinţă secretă, iar membrii CEU sunt obligaţi să păstreze secretul audierilor şi
deliberărilor până la redactarea raportului final. În cazul în care întrevederea nu este
posibilă, Comisia va comunica informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă.
18)
Dacă apreciază că este necesar pentru soluţionarea cazului, Comisia poate
propune confruntarea directă a părţilor. Confruntarea părţilor are loc numai după
audierea separată a acestora şi numai dacă ambele părţi îşi exprimă consimţământul în
acest sens.
19)
Pe baza datelor colectate şi a audierilor/confruntării părţilor, Comisia va întocmi
un Raport de caz în decursul unei perioade de maximum 30 de zile de la data în care
au fost încheiate audierile/confruntările părţilor.
20)
Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea
faptelor imputante şi a altora pe care le consideră relevante, după caz. Constatarea va
fi motivată pe baza probelor obţinute de Comisie în urma investigaţiilor şi audierilor. Pe
baza acesteia Comisia va lua o decizie cu privire la măsura în care faptele imputate
constituie sau nu o încălcare a Codului de etică.
21)
În cazul în care Comisia găseşte o încălcare a Codului de etică şi deontologie
universitară, va înainta un Raport final de caz părţilor, precum şi Organismelor cu
prerogative să aplice sancţiunile indicate de acesta. În cazul în care faptele sesizate
sunt minore (precum lipsa de amabilitate, impoliteţea etc.) poate propune părţilor
concilierea, pe cale amiabilă.
22)
Hotărârile CEU cu privire la soluţionarea sesizărilor se vor adopta cu
majoritatea simplă a voturilor membrilor.
23)
Hotărârile CEU sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea
juridică pentru Hotărârile şi activitatea CEU revine Universităţii.
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24)
Părţile pot contesta la Senatul universitar Hotărârea Comisiei în termen de
maximum 15 zile de la comunicarea acesteia în Senatul universitar.
25)
Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate de o Comisie de analiză din punct de
vedere procedural în maximum 10 zile şi este elaborat un Raport care este trimis CEU.
26)
Contestaţiile însoţite de Raportul Comisiei de analiză din punct de vedere
procedural sunt analizate şi soluţionate de Compartimentul juridic din punctul de vedere
al legalităţii în termen de maximum 10 zile, după care este emis un Raport / Aviz juridic
şi este elaborată, dacă este cazul, Hotărârea finală.
27)
După soluţionarea contestaţiilor, Hotărârile CEU sunt aprobate de Senatul
universitar. După aprobare Hotărârea este definitivă.
28)
Hotărârile Comisiei de Etică Universitară sunt comunicate Conducerii
Universităţii în vederea punerii lor în aplicare.

Art.383.
Sancţiuni pentru încălcarea eticii universitare
1)
Constituie abateri de la etica şi deontologia universitară:
a) plagiatul;
b) încredinţarea de către orice autor a produselor ştiinţifice publicate către o altă
persoană spre a fi republicate sub un alt nume decât cel al autorului/autorilor
primari;
c) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către
cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie
sau de doctorat şi a altor lucrări;
d) includerea unor date false în documentaţiile elaborate pentru participarea la
competiţiile de granturi şi contracte naţionale/internaţionale, în dosarul pentru
participarea la concursurile privind ocuparea posturilor didactice/de cercetare ori în
dosarul de angajare;
e) orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în
scopul obţinerii unui folos material sau personal nepatrimonial de către cadrul
didactic îndrumător;
f) orice altă formă de fraudă intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor
sau concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a
identităţii persoanelor examinate;
g) comercializarea lucrărilor de diplomă/licență și disertație;
h) condiţionarea participării și/sau promovării studenţilor la examene de
cumpărarea unor lucrări sau cărţi ale cadrelor didactice.
2)
Pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, Comisia de Etică Universitară poate propune acordarea
următoarelor sancţiuni:
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 universitate;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
3)
Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de Etică Universitară studenţilor
şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) suspendarea bursei;
79

c) exmatricularea.
4)
Sunt de natură să atragă excluderea din Universitate a oricărui membru al
comunităţii academice:
a) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
pentru o infracţiune de corupţie în legătură cu activitatea desfăşurată în
Universitate;
b) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau finanţare;
d) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării către cumpărător a
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de
doctorat;
e) dacă se dovedeşte ca persoanele care ocupă posturi didactice şi de cercetare
au săvârşit abateri grave de la Codul de etică, contractul de muncă al acestora cu
Universitatea încetează de drept. Constatarea abaterilor de la buna conduită în
cercetarea ştiinţifică se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării, conform legii.
5)
Sancţiunile stabilite de comisia de Comisia de Etică Universitară sunt puse în
aplicare de către Rector în termen de 30 de zile de la comunicarea lor Conducerii
Universităţii.

Art.384.
Colaborarea Comisiei de Etică Universitară cu Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
1)
Pentru abateri grave, constatate şi dovedite, de la buna conduită universitară şi
de cercetare-dezvoltare ale personalului din Universitate, Comisia de Etică Universitară
oferă informaţiile şi documentele necesare Consiliului Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, pentru stabilirea sancţiunilor care se cuvin.
2)
Comisia de Etică Universitară va colabora cu Consiliul Naţional de Etică al
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, pentru identificarea situaţiilor în
care se săvârşesc abateri de la etica si deontologia profesională, în cercetare, în
elaborarea lucrărilor, în valorificarea şi revendicarea rezultatelor pentru constatarea
abaterilor şi sancţionarea acestora.
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