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NECLASIFICAT

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabileste modul in care se consutuie si isi desfasoara

activitatea Comisia de etica universitara (CEU), in cadrul Academiei Tehnice Militare
"F erdinand I".
Art. 2 In intocmirea prezentului regulament au fost avute in vedere prevederile

urmatoarelor acte normative in vigoare, conform carora functioneaza Academia Tehnica
Militara Ferdinand I:
a)
Legea Educatiei Nationale nr. 112011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)
Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea
tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)
Codul de conduits etica a personalului militar ~i civil contractual din Ministerul
Apararii Nationale, aprobat prin ordinul ministrului apararii nationale nr. M
94/2004;
d)
Codul de etica si deontologie profesionala al Academiei Tehnice Militare
"F erdinand I".
Art.3 CEU este un organism colegial, cu functionare independenta, imputernicit sa aplice

prevederile Codului de etica si deontologie profesionala al Academiei Tehnice Militare
"F erdinand I".
CEU reprezinta toate categoriile de personal din Academia Tehnica Militara
"F erdinand I".

Art.4

Art.S (1) CEU are drept atributie fundamental a realizarea unor rapoarte de caz privind

fapte din interiorul comunitatii institutionale despre care primeste sesizari, reclamatii sau
se autosesizeaza.
(2) Sub jurisdictia CEU intra toti membrii comunitatii academice.
(3) Sub jurisdictia CEU intra atat actele petrecute in interiorul Academiei Tehnice Militare
"Ferdinand I", cat si cele desfasurate in afara acesteia, in masura in care implica membrii
comunitatii
, academice.
Art.6 In cazul constatarii incalcarii Codului de etica si deontologie profesionala, comisia

poate propune sanctiuni pe care le va inainta sub forma unui raport final rectorului sau
decanului care au prerogative sa aplice aceste sanctiuni.
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Art.7 Codul de etica si deontologie profesionala al Academiei Tehnice

Militare
"Ferdinand I" ~i activitatile CEU nu se substituie si nu contravin reglementarilor legale in
vigoare privind drepturile si indatoririle tuturor categoriilor de personal din institutie.

Capitolul II
ATRIBUTII
,

Art.8 CEU are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si solutioneaza abaterile de la etica universitara, pe baza sesizarilor sau
prin autosesizare, conform Codului de etica si deontologie profesionala universitara;
b) realizeaza un raport anual referitor la situatia respectarii eticii universitare si a eticii
activitatilor de cercetare, care se prezinta, spre informare, rectorului, Senatului universitar si
constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea si completarea Codului de etica si deontologie profesionala,
care se propune Senatului universitar pentru adoptare;
d) exercita atributiile cuprinse in Legea nr. 206/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
e) exercita alte atributii prevazute de lege sau stabilite in Carta universitara.

Capitolul III
PROCEDURI
Art. 9 (1) CEU se intruneste semestrial, in sedinta ordinarii, si ori de cate ori este nevoie, in
sedinta
,
, extraordinara.
(2) Convocarea membrilor la sedintele comisiei se face de catre presedintele comisiei, in
scris, prin email, SMS sau scrisoare transmisa prin secretariatul comisiei.

(3) Cvorumul de prezenta pentru tinerea sedintelor CEU este de minim 2/3 din membrii
corrusiei,
(4) Activitatea CEU se suspenda pe durata vacantelor studentilor.
(5) Cu ocazia fiecarei intalniri a CEU se intocmeste un procesDverbal de catre secretarul
comisiei care va fi semnat de catre toti membrii prezenti.
(6) Hotararile si deciziile comisiei se vor adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor

prezcnti.
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(7) Hotararile comisiei sunt avizate de catre consilierul juridic al academiei. Raspunderea
juridica pentru hotararile si activitatea CEU revine institutiei.
(8) In cazul in care avizul consilierului juridic asupra hotararii este nefavorabil sau cu
observatii (cu motivare) comisia se va intruni in vederea discutarii avizului si luarii masurilor
corespunzatoare.
Art. 10 Sesizarea etica poate fi formulata de catre orice persoana din academie sau din
afara acesteia care considera ca un anumit fapt al unui membru al comunitatii impune 0
apreciere etica.
Art. 11 Sesizarea etica se depune in scris, in plic inchis la secretarul comisiei de etica
universitara sau on-line la e-mail: comisiadeetica@mta.ro. Sesizarile anonime nu se iau
in considerare. Dupa primirea sesizarii, secretarul comisiei va informa presedintele
comisiei de etica in vederea dispunerii masurilor necesare solutionarii acesteia.
Art.12 Comisia trebuie sesizata in termen de 30 de zile de la constatarea savarsirii faptei
considerate ca reprezinta abatere de la prevederile Codului de etica si deontologie
profesionala.
Art.13 Pentru solutionarea sesizarii si pentru a raspunde autorului, CEU are la dispozitie
30 de zile de la primirea sesizarii. Convocarea partilor se face in scris sub semnatura
presedintelui comisiei, tara a fi necesara convocarea prealabila a comisiei de etica in
plenul sau.
Art.14 Ca urmare a unei sesizari, CEU demareaza urmatoarele activitati:
(1) Convocarea de catre prcsedintclc comisiei a membrilor comisiei.
(2) Ridicarea in plenul comisiei a situatiilor de incompatibilitati si conflicte de interese
fata de petent, de partea invinuita.
(3) Notificarea, in scris, sub semnatura presedintelui comisiei, a partii invinuite despre
primirea sesizarii pentru a formula 0 pozitie sensa cu privire la faptele imputate
(4) Lipsa de cooperare a partii invinuite nu va impiedica demararea procedurilor
ulterioare.
(5) Convocarea, in scris, prin email, SMS sau scrisoare transmisa prin secretariatul
comisiei, sub semnatura presedintelui comisiei, a martorilor si intervievarea acestora, in
vederea investigarii si constatarii naturii faptelor imputate. Comisia poate cita pentru
audiere orice persoana care detine informatii necesare solutionarii cauzei. Identitatea
persoanelor audiate va fi pastrata confidentiala, la cererea acestora.
(6) Persoana audiata poate solicita recuzarea unuia sau unora dintre membrii comisiei sau
poate solicita, motivat, ca anumiti membri ai Comisiei de etica sa se abtina in deliberarea
asupra acelui caz. Hotararea definitiva in acest sens apartine in exclusivitate plenului CEU
care decide, cu majoritate simpla, daca cererea de recuzare sau de abtinere se admite.
(7) Persoana audiata poate fi insotita, la cerere, doar de catre un reprezentant legal.
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(8) Audierile au loc in sedinta confidential a, iar membrii CEU sunt obligati sa respecte
confidentialitatea asupra autorilor sesizarilor, audierilor si deliberarilor pana la redactarea
raportului final.
(9) Comisia poate recurge la consultarea unor experti din domeniul de referinta al sesizarii,
pentru obtinerea unor avize sau documente, atunci cand niciunul din membrii comisiei nu are
calificarea necesara,
(10) Dupa obtinerea informatiilor relevante, comisia va solicita audierea separata a
partilor implicate pentru a li se aduce la cunostinta aceste informatii si pentru a obtine
pozitia partilor cu privire la acestea. In cazul in care audierea nu este posibila, comisia va
comunica informatiile in scris si va solicita partilor 0 pozitie sensa. .
(11) CEU poate propune 0 confruntare directa a partilor, dupa audierea separata a
acestora si numai daca acestea i~i exprima consimtamantul in acest sens.
(12) CEU va intocmi un raport de caz, pe baza date lor colectate si a audierilor/confruntarii
partilor, in decursul unei perioade de maximum 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii, cu
exceptia situatiilor de urgenta.
(13) Raportul de caz va contine 0 constatare cu privire la natura si veridicitatea faptelor
imputate si a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivata pe baza probelor obtinute de
comisie in urma investigatiilor si audierilor. Pe baza acesteia, comisia va lua 0 decizie cu
privire la masura in care faptele imputate constituie sau nu 0 incalcare a Codului de etica ~i
deontologie profesionala si va stabili, daca este cazul, sanctiunile,
(14) CEU emite 0 Hotarare final a care este semnata de Presedinte, In urma
investigatiei si deliberarilor, Hotararea CEU poate fi, dupa caz:
a. Respingerea sesizarii intrucat apreciaza ca fapta imputata nu intruneste conditiile unei
abateri de la regulile sau principiile de etica sau de buna conduita in cercetarea stiintifica;
b. Admiterea sesizarii si propunerea unor masuri de sanctionare, in functie de gravitatea
abaterii;
c. Formularea unor propuneri de remediere a un or situatii in care CEU a fost sesizata ~i
s-a constatat buna-credinta,
(15) In situatia in care comisia constata 0 incalcare a Codului de etica si deontologie
profesionala, aceasta va inainta Hotararea comisiei, in termen de 48 de ore, decanului sau
rectorului, care au conform legii, dupa caz, prerogative sa aplice sanctiunile indicate de
acesta.
(16) In cazul in care comisia considera ca natura problemei permite sau necesita concilierea
intre parti, pe cale amiabila, iar incalcarea eticii academic este minora, aceasta solutie va fi
propusa partilor, CEU va lua act de intelegerea partilor
Art. 15 (1) Partile pot contesta hotararea comisiei, in termen de maximum 15 de zile de la
comunicarea acesteia.
(2) Contestatia se va depune la registratura academiei pentru a fi luata in evidenta de catre
rector, fiind apoi inaintata Senatului universitar.
(3) Senatul universitar analizeaza contestatia doar din punct de vedere procedural. in acest
scop secretarul senatului universitar preia de la secretarul CEU dosarul cauzei, raportul de
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caz si orice alte documente relevante si le pune la dispozitie pentru consultare membrilor
senatului. Comisia permanenta a senatului Deontologie profesionald, administrative si civicd
intocmeste, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la sesizarea sa, un raport privind
solutionarea contcstatiei si 11 supune aprobarii plenului senatului, incepand cu prima sedinta
a acestuia.
(4) In plenul senatului se discuta si eventualele situatii de incompatibilitate si conflicte de
interese fata de petent sau fata de partea invinuita.
(5) In situatia in care contestatia vizeaza aspecte de legalitate, Senatul universitar va solicita
asistenta compartimentului de asistenta juridica al academiei.
(6) In situatia in care contestatia vizeaza probe noi, senatul universitar poate transmite
contestatia la comisia de etica pentru reanalizarea cazului si solutionarea intr-un termen ce nu
va depasi termene legale.
(7) Modul de solutionare a contestatiei va fi comunicat partilor, in scris prin email, SMS sau
scrisoare transmisa prin secretarul senatului, in termen de 2 zile lucratoare de la adoptarea
hotararii,
Art. 16 Solutionarea contestatiilor in termenele si modalitatiile de mai sus nu exclude dreptul
partilor de a se adresa Consiliului de Etica si Management Universitar (CEMU) sau, dupa
caz, Consiliului National de Erica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii
(CNECSDTI), precum si instantelor judecatoresti, in conditiile legii.
Art. 17 (1) In cazul sesizarilor referitoare la abaterile de la buna conduita in activitatea de
cercetare-dezvoltare, care fac obiectul Legii 206/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare, comisia de etica numeste 0 comisie de analiza pentru examinarea sesizarii.
(2) Comisia de analiza elaboreaza un raport iar in cazul constatarii unor abateri de la normele
de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare, numeste persoanele vinovate si
stabileste una sau mai multe sanctiuni, persoanele vinovate putand fi diferite de persoanele
vizate in textul sesizarii.
(3) Raportul comisiei de analiza este avizat de catre consilierul juridic al institutiei.
(4) Raspunderea juridica pentru hotararile si activitatea comisiei de analiza revine institutiei.
(5) Raportul se aproba de catre comisia de etica si se comunica autorului sesizarii in seris si
se face public pe site-ul web al institutiei in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea
sesizarii.
(6) Raportul comisiei de analiza poate fi contestat la Consiliul National de Etica a Cercetarii
Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) de catre persoana sau
persoanele gasite vinovate ori de catre autorul sesizarii, in conditiile legii.

NECLASIFICAT
6 din 9

NECLASIFICA

T

Capitolul IV
SANCTIUNI

Art. 18 in cazul abaterilor de la prevederile Codului de etica si deontologie profesionala,
CEU stabileste una sau mai multe sanctiuni,
Art. 19 Sanctiunile care se pot propune spre aplicare personalului didactic si de cercetare ~i
personalului didactic si de cercetare auxiliar de catre CEU pentru incalcarea eticii universitare
sau pentru abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica sunt urmatoarele:
a) avertismentul scris;
b) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de
conducere, de indrumare si de control;
c) suspendarea, pe 0 perioada determinata de timp, a dreptului de inscriere la un
concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei functii de conducere, de
indrumare si de control, ca membru in comisii de doctorat, de master sau de licenta;
d) destituirea din functia de conducere din academie;
e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Art. 20 Sanctiunile care se pot propune spre aplicare de catre CEU studentilor ~l
studentilor-doctoranzi pentru incalcarea eticii universitare sunt:
a) retrogradarea in gradul onorific;
b) inlocuirea din functia onorifica de conducere;
c) exmatricularea.
Art. 21 Sunt de natura sa atraga excluderea din academie a oricarui membru al comunitatii
academice:
a) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila pentru 0
infractiune de coruptie in legatura cu activitatea desfasurata in academie;
b) plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori;
c) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare;
d) comercializarea de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre
cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma, de disertatie sau de
doctorat.
Art. 22 Sanctiunile stabilite de CEU sunt puse in aplicare de catre decan sau rector, dupa caz,
intermen de 30 de zile de la stabilirea sanctiunilor.
Capitolul V
DISPOZITII ORGANIZATORICE

Art. 23 Structura si componenta CEU este propusa de catre Consiliul de administratie,
avizata de Senatul universitar si aprobata de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu
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prestigiu profesional si autoritate morala. Studentii membri in comisia de etica sunt propusi
de comunitatea studentilor, alesi prin vot direct si secret si prezentati Rectorului si
Senatului universitar, tara validare in Consiliul de Administratie, Nu pot fi membri ai
comisiei de etica universitara persoanele care ocupa vreuna dintre functiile: rector, prorector,
decan, prodecan, director general administrativ, director de department sau de unitate de
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproductie.
Art. 24 Reprezentativitatea membrilor din comunitatea universitara in CEU este asigurata
astfel:
Presedinte - reprezentant din randul cadrelor didactice de predare sau de cercetare
Membri: - cate un reprezentant cadru didactic de pre dare sau de cercetare din fiecare
facuItate a institutiei;
- cate un reprezentant student din fiecare facultate a institutiei;
- un reprezentant din cadrul departamentului independent;
- un reprezentant al celorlalte servicii din institutie;
- un reprezentant din departamentul juridic;

Secretar
Art.2S Mandatul membrilor studenti inceteaza la absolvire, in cazul exmatricularii sau la
solicitarea acestora.
Art. 26 Mandatul membrilor comisiei angajati cu contract in institutie poate inceta la
solicitarea acestora, la incetarea contractului de munca/serviciu sau atunci cand ajung in
incompatibilitate prin ocuparea unei functii de conducere.
Art.27 In cazul in care comisia analizeaza 0 situatie etica in care sunt implicati unul sau
mai multi membri din comisie, acestia nu vor lua parte la analiza si la solutionarea cazului.
Art.28 Pentru abateri de la etica unersitara si de la regulile de functionare ale CEU, pentru
absente nemotivate de la sedinte (trei sau mai muIte absente intr-un an calendaristic)
rnembrii, inclusiv presedintele, pot fi propusi spre inlocuire prin votul a doua treimi din
membrii comisiei. Recomandarea de inlocuire se adreseaza Consiliului de Administratie,
Completarea cu noi membri se face la propunerea Consiliului de Administratie, eu avizul
Senatului universitar si cu aprobarea Rectorului.
Art. 29 Cu luarea in considerare a prevederilor privind confidentialitatea, in vederea
pregatirii sedintelor, este permisa eomuniearea electronica intre membrii comisiei.

Capitolul VI.
DISPOZITII
, FINALE
Art. 30 Dupa solutionare, sesizarile in original si toate doeumentele aferente vor fi
arhivate prin grija secretarului comisiei si vor fi pastrate timp de minim 5 ani.
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Art. 31 Consiliul de administratie va pune la dispozitia CEU infrastructura si resursele
materiale necesare desfasurarii activitatii si pastrarii documentelor comisiei in bune
conditiuni.
Art. 32 Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare.
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