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Universitatea din Craiova  
Senatul Universitaţii 
Comisia de Etică Universitară  

 
 
 STATUT ŞI REGULAMENT DE FUNCŢIONARE 

      
 

 I. Comisia şi membrii săi  
 
1. Comisia de Etică Universitară se constituie pe baza Ordinului Ministrului 

Educaţiei şi Cercetării privind promovarea eticii profesionale în universităţi şi este 
subordonată Senatului Universităţii.  

 
2. Comisia de Etică este constituită după alegerea Senatului şi a Conducerii 

Universităţii, odată cu celelalte comisii ale Senatului şi reconfirmată anual în prima 
şedinţă de Senat a anului universitar. Dacă este cazul se pot face înlocuiri de membri şi 
completări ale comisiei şi în timpul anului universitar. Componenţa comisiei este propusă 
de Biroul Senatului şi aprobată de Senat.  

 
3. Componenţa comisiei respectă, în linii mari, recomandările din Ordinul citat la 

Articolul 1. Din comisie fac parte reprezentanţi ai corpului didactic, studenţilor şi 
personalului nedidactic, în proporţii sensibil egale. În structura comisiei se va căuta să se 
respecte diversitatea structurilor academice (facultăţi, catedre, departamente) şi 
administrative. Reprezentantul compartimentului juridic este membru de drept al 
comisiei. Este recomandabil să existe cel puţin un membru al comisiei cu preocupări şi 
competenţe profesionale în domeniul eticii profesionale. La dezbaterea unor situaţii 
conflictuale individ/instituţie în comisie sunt invitaţi conducătorul compartimentului şi 
reprezentantul organizaţiei sindicale din care fac parte cei în cauză. 

 
4. Criteriile de eligibilitate în Comisia de Etică sunt: prestigiul profesional, 

autoritatea morală şi neapartenenţa la structurile de conducere ale categoriei reprezentate 
la nivel de facultate şi universitate (conducere academică, administrativă sau de 
organizaţie studenţească).  

 
5. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de preşedinte,  vicepreşedinte şi 

secretar. Această conducere este propusă în prima  şedinţă a comisiei şi aprobată de 
Senat. Senatul poate revoca  preşedintele sau oricare membru al comisiei şi poate accepta  
retragerea din comisie. Orice membru al comisiei ce încalcă prezentul regulament este 
revocat la propunerea comisiei, adoptată cu majoritate simplă. 

 
6. Sediul Comisiei de Etică este în Cladirea Centrală a Universităţii; în acest sediu 

se desfăşoară reuniunile în plen, audierile şi dezbaterile. Documentele Comisiei de Etică 
fac parte dintre documentele oficiale ale Universităţii şi sunt depozitate, cu rol distinct, în 
arhiva Senatului.Universitatea va acoperi logistica şi cheltuielile materiale necesare bunei 
funcţionări a comisiei. 
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7. Activitatea în comisie este considerată activitate voluntară în sprijinul 
comunităţii academice.Senatul poate decide rambursarea unor cheltuieli şi recompensarea 
unor activităţi al căror volum depăşeşte nivelul standard al voluntariatului. 
     
     

II.  Atribuţiunile şi competenţele comisiei  
 
8.  Comisia de Etică are următoarele atribuţiuni:  
a. Elaborează proiectul Codului Etic, îl supune dezbaterii generale din 

Universitate, ia în considerare modificările ce se impun şi, după aprobarea sa, se 
constituie în instrument de aplicare a acestuia.  

b. În cazul necesităţii unor modificări ale Codului sau procedurilor de aplicare, 
comisia se sezisează (inclusiv din oficiu) şi propune modificările necesare sau preia 
modificările şi completările propuse introducându-le în procedura de modificare, aceeaşi 
cu procedura de elaborare a Codului.  

 
9. În aplicarea Codului Etic, Comisia de Etică are, în principal, următoarele 

competenţe:  
a. Audieri (interviuri) şi cercetări (investigaţii) cu mijloace specifice în cazul unor 

sesizări şi reclamaţii al căror conţinut se referă (şi) la prevederile Codului Etic. Sesizările 
şi reclamaţiile în cauză pot proveni din adresarea lor directă către comisie sau 
redirecţionarea către comisie de alte foruri din Universitate cărora le-au fost transmise 
iniţial acestea. Decizia de redirecţionare se ia de către conducerea Universităţii. 

b. Finalizarea prin rapoarte specifice (de caz) a audierilor şi cercetărilor şi 
înaintarea acestor rapoarte către Conducerea Universităţii (Senat, Birou Senat, Rector). În 
cazul în care cercetarea şi/sau audierea nu se justifică, se va înainta o încheiere de caz. 

c. Urmărirea aplicării deciziilor finale luate de conducerea Universităţii în 
probleme care ţin de acţiunile comisiei în aplicarea Codului Etic. În acest cadru comisia 
poate face recurs (intervenţie) la Senatul Universităţii sau la Consiliul Ministerial de 
Etică Academică; în acest ultim caz preşedintele comisiei va informa conducerea 
Universităţii cu privire la acţiunea întreprinsă. 

d. Elaborarea de rapoarte, la cererea conducerii Universităţii sau a unor 
compartimente interesate, privind respectarea principiilor şi prevederilor Codului Etic. 
Beneficiarii rapoartelor pot decide în ce măsură conţinutul este public. Situaţiile minore 
sau acuzele neconfirmate/nesustenabile prin probe nu se includ în aceste rapoarte.  

e. Elaborarea unui raport anual specific, parte integrantă a raportului anual privind 
starea Universităţii. 

 
10. Competenţa comisiei acoperă numai problemele etice, atât cele  cuprinse în 

Codul Etic al Universităţii cât şi cele integrate în alte reglementări specifice mediului 
universitar (Legea Învăţământului, Satutul Personalului Didactic etc). Jurisdicţia sa 
cuprinde toate persoanele care fac parte sau au relaţii cu Universitatea: studenţii aflaţi în 
toate ciclurile studiilor universitare (Licenţă-Masterat-Doctorat); corpul didactic titular şi 
asociat, personalul nedidactic, colaboratorii şi partenerii. Din punct de vedere teritorial 
jurisdicţia comisiei acoperă actele petrecute în interiorul Universităţii (campusurile 
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componente) cât şi în exterior, în măsura în care implică membrii propriei comunităţi 
universitare. 
      

 III.  Funcţionarea comisiei. Proceduri  
 
11. Sedinţele comisiei sunt de două tipuri: ordinare şi extraordinare.  
a. Sedinţele ordinare preced, de regulă, şedinţele Senatului Universităţii; sedinţele 

extraordinare sunt, de regulă sedinţe de lucru pentru rezolvarea problemelor care apar şi 
necesită intervenţia comisiei: sesizări adresate comisiei sau evaluări cerute din interiorul 
sau exteriorul Universităţii.  

b. Cvorumul comisiei este de jumătate plus unu din totalul membrilor săi, cu 
cerinţă adiţională a reprezentării minimale (o persoană) a fiecărei categorii de 
componenţi ai comunităţii universitare(studenţi, corp didactic, personal nedidactic).  

c. Întrunirea în sedinţa extraordinară se face in termen de maximum 10 zile de la 
apariţia unei sesizări sau a unui alt motiv pertinent de întrunire. În caz de neîntrunire a 
cvorumului, reconvocarea sedinţei are loc după o săptămână, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data apariţiei sezisării. Dacă nu este întrunit cvorumul nici la a doua convocare, 
conducerea operativă va sesiza Conducerea Universităţii, urmând a fi inlocuiţi din 
comisie, prin procedura de la Articolul 2, acei membri care prin absenţă nemotivată 
temeinic au determinat eşecul celor două convocări.  

 
12. Analiza sesizărilor şi altor solicitări adresate comisiei se desfăşoară pe etape, 

conform procedurii statuate , după cum urmează:  
a. Primirea solicitării sau sesizării (reclamaţiei).  
Orice adresare făcută comisiei se depune în termen de cel mult 6 luni de la 

momentul sezisării evenimentului la care se referă. Anonimele se resping de drept. 
Înregistrarea adresării, de orice natură ar fi ea, se face prin Registratura Universităţii, 
fiind apoi înregistrată de către secretarul comisiei, după repartizarea de către secretariatul 
Universităţii. Adresarea se face în plic închis care se deschide în prezenţa membrilor 
comisiei (cel puţin doi) şi a secretarului. Decizia de acceptare şi demararea analizei în 
comisie se ia în plenul comisiei şi se comunică autorului adresării în termen de 30 de zile 
de la depunere; comunicarea este însoţită de motivaţie. 

b. Notificarea persoanei/persoanelor care fac obiectul adresării:  
Este obligatorie si constituie, în fiecare caz, alături de comunicarea făcută autorului 
adresării, începutul procesului de analiză. Notificarea va conţine descrierea adresării şi 
invitaţia de formulare a unei poziţii privind analiza în derulare: aprecierea de fond, 
obiecţii posibile privind capacitatea comisiei, conflictele de interese. Pe această cale se 
pot cere informaţii privitoare la problemele de fond, documente doveditoare etc. Lipsa de 
cooperare, inclusiv a poziţiei scrise, nu împiedică derularea procesului de analiză. 

c. Procesul de analiză şi investigaţie.  
Se realizează în echipe de analiză de caz, compuse din minimum trei persoane dintre care 
cel putin una este membru al Comisiei. Acestea finalizează analiza prin raportul de caz, 
care se aprobă în comisie prin vot majoritar simplu în condiţii de cvorum. La constituirea 
comisiei de caz se va evita conflictul de interese; acesta poate fi sesizat la numirea 
comisiei sau de către oricare din părţi. Persoanei aflate în conflict de interese i se va 
permite sau impune să se retragă din comisia de analiză de caz . Impunerea retragerii se 
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face prin vot, în majoritate simplă, în Comisia de Etică (sub cvorum). În caz de conflict 
de interese declarat, retragere sau recuzare, persoana în cauză nu va putea participa la nici 
o etapă a analizei de caz, inclusiv votarea finala a raportului. În condiţiile existenţei unor 
opinii separate în comisie ele se includ în raportul final. 

Pentru constatarea naturii faptelor sesizate (reclamate) şi a măsurii în care acestea 
constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului Etic al Universităţii se va 
desfăşura o analiză şi/sau o investigaţie constând, de regulă, în colectarea de documente, 
audieri de martori şi audieri ale părţilor sau, în caz de necesitate şi de existenţă a 
consimţământului celor implicaţi, confruntări ale părţilor. 

Absenţa consimţământului pentru anumite etape ale procesului de analiză 
stopează aceste etape, dar se menţionează în documentele finale. 

Audierea părţilor se face după colectarea informaţiilor pentru a se comunica 
rezultatul colectării, a se verifica aceste informaţii şi a obţine o poziţie a părţilor. Dacă 
audierea nu este posibilă, ea se înlocuieste prin comunicare scrisă, părţile exprimându-şi 
poziţia tot în scris. 

d. Raportul Comisiei se face pe baza tuturor datelor acumulate în procesul de 
analiză, în cel mult 45 de zile de la data începerii formale a procesului sau în 25 de zile în 
situaţii de urgenţă. Raportul de caz conţine o constatare privind natura şi veridicitatea 
faptelor supuse analizei. Constatarea va fi motivată prin datele culese în urma 
investigaţiilor şi audierilor. Raportul preliminar va fi transmis părţilor pentru a exprima o 
opinie argumentată asupra conţinutului. În funcţie de răspunsul părţilor se pot opera 
modificări în raport. În raportul final comisia va decide dacă există încalcări ale Codului 
Etic al Universităţii şi îl va înainta părţilor, precum şi organismelor ce au competenţă de a 
sancţiona astfel de încălcări. Dacă se apreciază în comisie că încălcarea Codului este 
minoră şi este posibilă concilierea pe cale amiabilă, se va propune acest lucru părţilor.  

e. Concluziile raportului pot fi contestate în termen de maximum 15 zile de la 
comunicare, la Senatul Universităţii. În caz de contestaţie, Comisia se consideră obligată 
de a da organismelor de analiză a acesteia tot concursul său, inclusiv prin punerea la 
dispoziţie a întregii documentaţii de fundamentare.  

 
13. Cei ce se adresează comisei precum si cei vizaţi de aceasta beneficiază de o 

serie de drepturi:  
a. Un potenţial reclamant are dreptul la confidenţialitate. Dezvăluirea identităţii 

sale către terţi (în raport cu reclamantul şi comisia) se face doar cu permisiunea sa şi 
numai în caz de strictă necesitate pentru derularea procesului de analiză a cazului. Dacă 
procesul de analiză nu poate continua fără dezvăluirea identităţii, iar permisiunea de 
dezvăluire nu este dată, cazul va fi clasat.  

b. Orice membru al comunităţii academice sau din afară, care doreşte să se 
adreseze comisiei, are dreptul la consiliere privind modul de adresare, pe care o acordă, 
de regulă, secretarul comisiei.  

c. Orice autor de adresă către comisie are dreptul la un număr de înregistrare.  
d. Orice potenţial reclamant are dreptul de a se prezenta la audieri sau confruntări 

însoţit de reprezentant (avocat, coleg, tutore, martor), maximul admis fiind de două 
persoane însoţitoare.  

e. Dreptul de a cunoaşte componenţa echipei de analiză este garantat, precum şi 
dreptul de a contesta, justificat (cu explicaţii şi eventual probe) această componenţă, 






