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REGULAMENT
de organizare ~i funclionare a Comisiei de Etica ~i Deontologie Universitara
I. Dispozitii generale
Art. 1. Comisia de etica ~i deontologie universitara (denumita in continuare CEDU) este o structu ra a

Universitatii Transilvan ia di n Bra~ov, deliberativa, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea
atributiilor ce ii revin, in raport cu Senatul universitar, Rectoru l ~i Consiliul de Administratie, care analizeaza ~ i
solutioneaza abaterile de Ia etica universitara, conform Codului de etica
desfa~oara

~i

deontologie universitara. Comisia i~i

activitatea pe toata durata anu lui universitar, cu exceptia perioadelor de vacanta a studentilor,

conform structurii anului universitar, aprobata prin hotarare a Senatului Universitatii.
Art. 2. CEOU se constituie ~i i~i desfa~oar a activitatea in baza urmatoarelor acte normative:

- Legea educatiei nationale nr. 1 din 5 ianuarie 201 1, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legea 206 din mai 2004 privind buna conduita in cercetarea

~tiintifica,

dezvoltarea tehnologica

~i

inovare, cu

modificari le ~i completarile ulterioare;
- Carta Universitatii Transilvania din Bra~ov;
- Codul de etica ~i deontologie universitara, parte integranta a Cartei;
-

~i

orice alte acte normative in vigoare.

Art. 3. Organizarea, functionarea ~i procedura specifica de lucru ale Comisiei de etica universitara sunt stabilite

prin prezentul Regulament de functionare, aprobat de Senatul universitatii.
II. Norme privind organizarea ~i atributiile CEDU
Art. 4. (1) Structura ~i componenta CEOU este prop usa de Consiliul de Administratie, avizata de Senatul

universitatii ~i aprobata de Rector pentru un mandat de 4 ani, cu exceptia inlocuirii obiective a membrilor
nominalizat i Ia inceputul mandatului, care continua mandatul predecesorului pana Ia finalizarea acestuia.
Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional

~i

autoritate morala, care nu au fost sanctionate penal,

disciplinar sau pentru abateri de Ia etica universitara. Nu pot fi membri ai Comisiei de etica universitara
persoane care ocupa vreuna din functiile de: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director
de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microp roduqie.
(2) Mandatul de 4 ani va incepe de Ia data aprobarii de catre Rector a CEDU in baza avizarii Senatului.
(3) CEDU este formata din 9 membri, din care 7 membri din randul personalului didactic, personalului de
cercetare, personalului didactic ~i de cercetare auxiliar ~i 2 membri cu statut de studenti indiferent de ciclul de
studii. Componenta CEDU reprezinta informatie de interes public.
(4) In cadrul CEOU va functiona un secretariat. secretarul nefiind membru al comisiei. Acesta raspunde de
gestionarea documentelor comisiei.
Art. 5. (1) La inceputul mandatului, in cadrul primei ~edinte a Comisiei, membrii acesteia i~i aleg prin vot secret

un

pre~edinte ~i

un vicepre~edinte dintre membrii comisiei, cu exceptia membrilor cu statut de student.
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(2) Acec;;tia raspund de organizarea ~i desfac;;urarea activitatii CEDU.
(3) ';iedintele comisiei sunt conduse de prec;;edinte, iar In absenta acestuia de viceprec;;edint ele comisiei. Asupra
oricarei sesizari comisia se pronunta prin rapoarte.
(4) Rapoartele CEDU se ado pta cu majoritatea simp Ia a celor prezenti.
(5) Fiecare membru are drept egal de vot.
Art. 6. (1) CEDU se lntrunec;;te trimestrial, In c;;edinta ordinara ~i ori de cate ori se impune, In c;;edinte

extraordinare. Comisia de et ica universitara se lntrunec;;te In c;;edinta ordinarii, Ia convocarea prec;;edintelui
acesteia sau, In caz de absenta motivata, a viceprec;;edintelui.
Cvorumul de c;;edinta este de 7 membri din numarul total al acestora, Ia prima convocare, iar Ia a doua convocare
cvorumul este de 5 membri. A doua convocare nu poate fi facuta mai devreme de 48 de ore de Ia prima
convocare.
(2) ';iedin}a extraordinara se convoaca de cat re prec;;edintele CEDU sau Ia solicitarea scrisa a unei t reimi din
membri i comisiei. Prec;;edintele CEDU va stabili data, ora ~i locul Ia care va avea loc c;;edinta. ~i va intocmi
proiectul ordinii de zi pe care- 1va supune aprobarii CEDU de In data ce se lntrunec;;te.
Art. 7. CEDU are urmatoarele atributii:

a. analizeaza

~i

solutioneaza abaterile de Ia etica

autosesizare, conform Codului de etica

~i

~i

deontologia universitara, pe baza sesizarilor sau prin

deontologie universitara, savarc;;ite de membrii comunitatii

universitare, In interiorul universitatii sau In afara acesteia In masura In care contravin normelor de etica
universitara;
b. real izeaza un raport anual refe ritor Ia situa}ia respectarii eticii universitare

~i

a eticii activita}ilor de cercetare,

care se t ransmite Consili ului de Administra}ie ~i Senatului universita}ii, acesta constituind un document
public;

c. contribuie Ia elaborarea Codului de etica
pentru adoptare

~i

~i

deontologie universitara, care se propune Senatulu i universitar

includere In Carta universitara;

d. atribu}iile prevazut e de art.10 din

Legea nr.206/2004 privind buna conduita in cercetarea c;;tiintifica,

dezvoltarea tehnologica ~i inovare, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
e. orice alte atribu}ii prevazute de actele normative identificate In preambulul prezentului Regulament sau
stabilite prin Carta universitara, in conformitate cu legisla}ia in vigoare.

Ill. Procedura de solutionare a sesizarilor sau a reclamatiilor
Art. B. (1) Solutionarea sesizari lor sau a reclamatiilor de catre CEDU se face cu respectarea prevederilor legale In

vigoare, precum

~i

a procedurii prevazute de prezentu l Regulament.

(2) Orice persoana din universitate sau din afara universitatii poate sesiza CEDU cu privire Ia abateri de Ia etica
universitara savarc;;ite de membri ai comunitatii universitare. Regimul juridic legal (conform Codului muncii)
privind prescriptia aplicari i sanctiunii in cazul abaterilor disciplinare nu se aplica abaterilor de Ia etica
universitara.
Art. 9 . (1) CEDU se intrunec;;te in conformitate cu prevederile legale In vigoare, precum ~i cu cele ale prezentului

Regulament.
(2) In eel mu lt 5 zile calendaristice de Ia data lnregistrarii sesizarii Ia Registratura Universitatii Transilvania din
Bra~ov,

data Ia care sesizarea se comunica spre lnregistrare ~i Ia Secretariatul CEDU, CEDU este convocata in

prima sa c;;edinta In vederea solutionarii sesizarii.
(3) Convocarea este facuta de prec;;edintele CEDU sau, In caz de absenta motivata a acestuia, de
viceprec;;edintele CEDU
(4) In aceasta prima c;; edinta. CEDU:
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a. daca constata ca nu este competenta material a solutiona cele sesizate, printr- un raport scris se va desesiza.
Acest raport se comunica Rectorului Universitatii Transilvania din

Bra~ov

care, Ia propunerea Consiliulu i de

Administratie, va stabili comisia, organismul, structura, institutia sau aut oritatea competenta ~i- i va
redirectiona sesizarea.
daca constata di sesizarea, de?i material poate fide competenta CEDU, este inadmisibila, comisia va lntocmi

b.

un raport scris care va fi comunicat partii reclamante.
c.

stabile?te componenta comisiei de analiza a cazului, daca se constata ca sesizarea este de competenta
CEDU. In acest caz pre?edintele CEDU desemneaza componenta comisiei de analiza a cazului. Comisia de
analiza a cazului va avea In componenta eel putin 3 membri din care minim 2 membri ai personalului didactic.
In cazulln care partea reclamata are calitatea de student, In mod obligatoriu unul din membrii comisie de
analiza va fi unul din reprezentantii studentilor din componenta CEDU. Unul dintre membrii personalului
didactic va fi

~i

pre?edintele comisiei de analiza.

Daca unul dintre membrii Comisiei de analiza este pre?edintele sau vicepre?edintele CEDU, acesta In mod
obligatoriu va fi pre?edintele comisiei de analiza.
d. comunica, partilor implicate prin adresa scrisa componenta comisiei de analiza a cazulu i prin eel putin una
dintre modalitatile de comunicare:
- pentru membrii comunitatii academice electronic Ia adresa de email institutional sau prin intermediul
serviciului de registratura,
- pentru persoanele din afara comunitatii academice Ia adresa comunicata de acestea,
punandu - le In vedere acestora sa comunice eventualele contestatii sau opoziti fata de aceasta componenta
In termen de eel mult 3 zile de Ia comunicarii.
Niciun membru al CEDU nu poate fi lmpiedicat a face parte dintr-o comisie de analiza a unui caz, cu exceptia
situatiei In care s-ar afla In conflict de interese sau In stare de incompatibilitate fata de obiectul analizei,
situatie In care are obligatia de a se abtine. Persoanele vizate prin sesizarea sau reclamatia formulata, pot
adresa cerere de recuzare ce poate viza maxim doi membri ai comisiei de analiza. Este inadmisibila cererea
de recuzare care vizeaza toti membrii comisiei de analiza sau pe toti membrii CEDU.
e. CEDU va analiza orice cerere de abtinere sau recuzare, lnregistrata Ia Secretariatul CEDU, In prezenta a eel
putin 5 membri. Cererea de abtinere se lnregistreaza Ia secretariatu l CEDU, de autorul acesteia, In eel mult 24
de ore de Ia data primei ?edinte a comisiei de analiza. Cererea de recuzare se lnregistreaza Ia Secretariatul
CEDU, prin intermediul Registraturii Universitatii Transi lvania din

Bra~ov,

In eel mult 48 de ore de Ia data

afi?arii mentionate Ia lit. c) a prezentului articol sau de Ia data aparitiei starii de incompatibilitate.
Orice cerere de recuzare sau de abtinere se formuleaza exclusiv In scris ~i trebuie motivata.
In cazul ln care CEDU a admis cererea de abtinere sau de recuzare a unui membru al unei comisii de analiza a
unui caz, acesta nu va participa nici Ia cercetarea cazului

~i

nici nu va putea sa-~i exercite dreptul de vot In

cazul respectiv, fiind ln locuit de un alt membru al CEDU In cadrul comisiei de analiza a cazu lui.
f.

dupa definitivarea componentei comisiei de analiza, acesta l?i desfa?oara activitatea conform procedurilor
stabilite.

g. solutioneaza sesizarea In termen de 30 de zile de Ia data lnregistrarii acesteia Ia CEDU ~i comunica, In scris,
autoru lui sesizarii rezultatul procedurii.
Art. 10. (1) Daca, In urma lnregistrarii unei sesizari, comisia de analiza a cazu lui constata savar?irea sau

existenta ~i a altor fapte care pot fi lncadrate ca abateri de Ia etica universitara conform prevederilor legale In
vigoare, precum ~i ale Codului de etica ~i deonto logie universitara, aceasta va propune, de lndata, CEDU a se
sesiza din oficiu cu privire Ia noile fapte. Asupra acestei solicitari de autosesizare a CEDU, aceasta se va
pronunta, In eel mult 5 zile de Ia lnregistrarea sesizarii comisiei de analiza a cazului, Ia Secretariatul CEDU.
Admiterea cererii de autosesizare duce Ia declan ?area unei noi proceduri de cercetare pe etica universitara, fara
sa afecteze termenul de solutionare a sesizarii sau a reclamatiei initiale.
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(2) Normele din prezentul Regulament cu privire Ia abtinere sau recuzare In caz de conflict de interese, precum
~i

cele referitoare Ia comunicarea demararii procedurilor

~i

a rezultatului acestora se aplica In mod

corespunzator.
Art. 11 . (1) in realizarea propriilor atributii, CEDU are dreptul sa audieze pe autorul sesizarii, cat ~i persoana

vizata de aceasta sau orice alta persoana din cadrul comunitatii universitare care are

cuno~tinta

despre

aspectele sesizate. De asemenea, CEDU poate audia orice alta persoana propusa spre a fi audiata In aparare de
autoru l sesizarii sau de persoana vizata. Respingerea cererii de audiere a unei persoane trebuie motivata. CEDU
este obligat sa primeasca In probatiune, Ia dosar, orice lnscris considerat relevant de parti sau alte documente
solicitate de comisia de analiza a cazului.
(2) lnvitarea persoanelor - subiecte ale sesizarii ~i a oricaror altor persoane ce cunosc elemente esentiale In
solutionarea cazului sesizat. In vederea desfa~urarii cercetarii ~i audierii, se face cu eel putin 3 zile lnainte de
data desfa~urarii ~edintei In care ace~tia vor fi audiati.
(3) lnvitarea acestora se va face prin adresa scrisa, cu confirmare de primire. Neprezentarea acestora nu
lmpiedica derularea procedurii. Persoanele invitate pentru a fi audiate pot solicita amanarea audierii lor
pe un termen de maxim 3 zile fata de eel stabilit initial, iar In caz de imposibilitate obiectiva de a se
prezenta pot comunica In scris comisiei, propriile puncte de vedere cu privire Ia aspectele ce formeaza obiectul
sesizarii, In aceasta din urma situati e lnscrisul putand fi certificat de un avocat.
Art. 12. (1) Comisia de analiza lntocme~te, dupa finalizarea procedurii de cercetare, un raport de caz, cu privire Ia

cele constatate urmare a cercetarii faptelor care fac obiectul sesizarii, precum ~i propunerile privind
solutionarea sesizarii adresate. Acest raport va fi prezentat, In plenul CEDU, de cat re pre?edintele comisiei de
analiza a cazului, In eel mult 25 de zile de Ia data lnregistrarii sesizarii Ia CEDU. La finalizarea raportul ui de
analiza, pre~edintele sau vicepre~edinte l e CEDU convoaca membrii CEDU, In eel mult 2 zile, pentru a analiza ~ i
decide asupra raportului.
(2) Raportul lntocmit de pre~edi ntele comisiei de analiza, elaborat In baza proceselor verbale ~i a anexelor,
este semnat de catre membrii comisiei. Opiniile separate ale membrilor comisiei trebuie consemnate

~i

motivate.
(3) Raporturile de caz ale comisiilor de analiza, precum ~i deciziile luate de acestea se supun aprobarii CEDU care
se va pronunta prin hotarare. Punctu l de vedere exprimat In cadrul comisiei de analiza a cazului nu II face
incompatibil cu votul exprimat In ~edinta de CEDU.
(4) Hotararea CEDU semnata de catre pre~edinte, cu privire Ia raportul de caz al comisiei de analiza, se
elaboreaza In 5 exemplare pentru: CEDU, pre?edinte Senat, Rector, autorul sesizarii ~i persoana vizata de
sesizare. Raportul de caz fac e parte integrant a din hotararea adoptata.
Art. 13. (1) Termenul de solutionare al sesizarilor este de 30 de zile calendaristice. Acest termen lncepe sa curga

de Ia data lnregistrarii sesizarii In Registrul de ie~iri i-intrari al CEDU .
(2) Curgerea termenului se suspenda pe perioadele In care personalul didactic se afla In concediu legal de
odihna, iar studentii se afla In vacanta, conform prevederilor Legii educatiei nationale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ~i a hotararii Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov privind structura anului
universitar. De asemenea, termenul poate fi suspendat pe un termen definit: lnaintea declan?arii procedurii de
cercetare, Ia cererea motivata a CEDU ~i cu acordul partii reclamante; pe perioada cercetarii Ia cererea oricarei
parti, cu acordul ambelor parti.
Art. 14. Contestarea hotararii ~ i a raportului de caz a CEDU se face In termenele prevazute de legislatia In

vigoare, Ia instantele de judecata, conform Codu lui Muncii ?i a legislatiei conexe pentru faptele prevazute de art.
18 din prezentul Regulament, respectiv conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, pentru fapte le prevazute de art. 19 din prezentul Regulament, sau dupa
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caz, conform prevederilor din Legea nr. 206/2004 privind buna conduita In cercetarea ~tii ntifica, dezvoltarea
tehnologica

~i

inovare, cu modificarile

~i

completarile ulterioare, Ia Consiliul National de Etica, In cazul abaterilor

de Ia normele de buna conduita In activitatea de cercetare-dezvoltare.
Art. 15. Lucrarile CEDU ~i ale comisiilor de analiza a cazurilor sunt consemnate In Registrul de procese verbale
care este semnat de fiecare participant Ia ~edinta.
Art. 16. Comisia va pastra dosarele de caz pe o durata de 10 ani, lntr- un spatiu adecvat, pus Ia dispozitia
acesteia de catre Consiliu l de Administratie al Un iversitatii.
IV. Sanctiuni
Art. 17. CEDU sanctioneaza abaterile prevazute de legislatia In vigoare ~i de Codul de etica ~i deontologie
universitara, proportional cu gravitatea lor !?i In conformitate cu prevederile legale In vigoare.
Art. 18. Sanctiunile care pot fi aplicate personalului didactic !?ide cercetare, precum !?i personalului didactic ~ide
cercetare auxiliar de catre Comisia de etica universitara, pentru lncalcarea eticii universitare sau pentru abateri
de Ia buna conduita in cercetarea ~tiintifica, dupa caz, sunt urmatoarele, conform legislatiei In vigoare:
a. avertisment scris;
b. retragerea ~i/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea normelor de conduita, pentru abaterile
savar~ite

in baza Legii nr. 206/2004;

c. diminuarea salariului de baza, cumulat. cand este cazu l, cu indemnizatia de conducere, de lndrumare

~i

de

control;
d. suspendarea, pe o perioada determinata de timp, a dreptului de inscriere Ia un concurs pentru ocuparea unei
functii didactice superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare ~ide control, ca membru In comisii de
doctorat, de master sau de licenta;
e. destituirea din functia de conducere din invatamant;
f.

desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art. 19. Sanctiunile care se pot aplica de catre CEDU studentilor ~i student ilor doctoranzi pentru lncalcarea eticii
universitare sunt urmatoarele:
a. avertisment scris;
b. reducerea bursei pe perioada determinata a eel mult unui semestru universit ar, cu un procent cuprins lntre 510%;

c. suspendarea bursei pe perioada determinata a eel mult unui semestru universitar;
d. interzicerea accesului Ia burse pe durata nedeterminata;
e. interzicerea accesului In caminele studente~ti pe perioada determinata a eel mult un an universitar sau
nedeterm inata;
f.

exmatricu larea.

Art. 20. (1) Sanctiunile stabilite de Comisia de etica !?i deontologie universitara sunt puse in aplicare, prin decizie,
de catre decan sau rector, dupa caz, In termen de 30 de zile de Ia stabilirea sanqiunilor de catre CEDU.
(2) Elaborarea deciziei !?i a adresei prin care se comunica solutionarea cazului, precum !?i transmiterea acestor
documente catre partile implicate In caz este responsabilitatea Compartimentului juridical universitatii.
Art. 21. Drepturile reclamantului. Reclamantul beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. asigurarea confidentialitatii, In masura in care nu este lmpiedicata analiza cazului sesizat;
b. de a cunoa~te componenta comisiei de analiza a cazului ~i de a o contesta, inainte de demararea cercetarilor,
ca urmare a existentei unor conflicte de interese sau incompatibilitati;
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c. de a participa Ia etapele procesuale specifice solutionarii cazului;
d. de a primi o copie dupa raportul de caz al comisiei de analiza ~i hotararea CEDU;
e. de a contesta hotararea CEOU.
Art. 22. Drepturile partii rec lamate/vizate. Partea reclamata beneficiaza de prezumtia de nevinovatie ~i de

urmatoarele drepturi:
a. asigurarea confidentialitatii In masura In care nu este lmpiedicata analiza cazului sesizat;
b. de a

cunoa~te

componenta comisiei de analiza a cazului

~i

de a o contesta, lnainte de demararea cercetarilor,

ca urmare a existentei unor conflicte de competenta. a unor conflicte de interese sau incompatibilitati;

c. de a depune declaratii scrise ~i a solicita a se prezenta In fata comisiei de analiza a cazului sau a CEOU, dupa
caz, daca apreciaza necesar pentru a-~i sustine apararea;
d. de a primi o copie dupa raportu l de caz al comisiei de analiza ~i dupa hotararea CEDU.
Art. 23. (1) Partile imp licat e au urmatoarele obligatii:

a. de a raspunde solicitarilor comisiei de analiza a cazu lui sau a CEDU, dupa caz, fara afectarea dreptului Ia
tacere a celui vizat.
b. de a pastra confidentialitatea cu privire Ia lucrarile, documentele comisiei de analiza a cazului sau ale CEDU.
(2) Refuzul persoanelor implicate de a coopera cu membrii comisiei de analiza a cazului ~i a CEOU ~i de a pune Ia
dispozitia acesteia materialele ~i documentele solicitate se consemneaza In procesu l verbal ~i nu lmpiedica
continuarea ~i finalizarea cercetarii.
(3) Pe tot parcursul cercetarii cazu lui orice parte implicata este obligata sa aiba o conduita civi lizata.
V. Dispozitii finale ~i tranzitorii
Art. 24. Conducerea universitatii asigura con dit iile necesare desfa~urarii activitatilor specifice lndeplinirii

atributiilor de catre CEDU .
Art. 25. Toate referiri le din prezentul Regulament privitoare Ia termenele In care trebuie lndeplinita orice

formalitate, se completeaza cu prevederi le Cadului de procedura civi la privi t aare Ia calcu lul termenelor.
Art. 26. Orice dispozitie cantrara prevederilar prezentului Regulament privitaare Ia sanctiunile aplicabi le precum
~i

Ia modul de stabilire a acestara, astfel precum sunt

~i

dispazitii le Narme lor de aplicare a Cadului de etica

~i

deontolagie universitara, se abro ga de Ia data aprobarii prezentului Regulament.
Art. 27. Prezentu l regu lament intra In vigoare Ia data aprabarii lui de catre Senatul Universitatii Transilvania din

Bra?ov.
Prezentul Regu lament a fast discutat ?i aprabat In ~ed inta Senatulu i Universitatii Transilvania din Bra~ov In
data de 30.09.2020.
Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean,
Presedintele Senatu lui Universitatii Transilvania din Brasav
'
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