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Art .1. Comisia de etică a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu
Mureș (UMFST Târgu Mureş) funcţionează în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/
2011 ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Târgu Mureș.

Capitolul I. Sesizarea Comisiei de etică universitară
Art. 2. Orice persoană din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisia
de etică universitară pentru abateri săvârşite de membri ai comunităţii academice, conform art.
308,alin. 1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011.
Art. 3. Comisia păstrează confidenţialitatea identităţii autorului sesizării, conform art 308, alin.
2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011.
Art. 4. Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la
diferite niveluri, susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de
cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii universitare.
Art. 5. Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de
petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: şef de departament, decan, prorector, rector – în cazul
cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor; şef de serviciu, director general
administrativ, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrative.
Art. 6. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de
etică și deontologie profesională al UMFST Târgu Mureș va fi sesizată în scris, la Registratura
Universității, sau în cutia de propuneri și sesizări. Comisia poate să decidă să nu ia în considerare
sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de
etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci
va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare Comisie de Etică”.
Art. 7. Sesizarea scrisă adresată Comisiei de etică, va conţine:
a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact);
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică și
deontologie profesională al UMFST din Târgu Mureș, respectiv de la prevederile Legii nr.
206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
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c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte
informaţii în vederea soluţionării sesizării.
Art. 8. În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de
Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la
primirea sesizării şi comunică acestuia rezultatele procedurilor după finalizarea acestora, conform
art. 309 din Legea Educației Naționale nr.1/2011.

Capitolul II. Procedura de lucru a Comisiei de etică universitară
Art. 9. Comisia de etică universitară se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor cu
privire la abaterile de la etica universitară şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii
acestora. Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea Presedintelui Comisiei.
Art.10. Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie; lucrările comisiei se pot desfășura doar
dacă sunt prezenți jumătate plus unul dintre membri; preşedintele are dreptul de a recomanda
înlocuirea membrilor care cumulează 3 absenţe nemotivate consecutive sau 4 absenţe nemotivate pe
parcursul unui an universitar.
Art. 11. În situaţiile în care este necesar, comisia citează în vederea audierii, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţa,
persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.
Art. 12. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de
etică universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi
formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţa cu minim 5
zile lucrătoare înaintea datei audierii.
Art. 13. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice
persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată
confidenţială.
Art. 14. Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă. Membrii comisiei şi orice altă
persoană care are acces la documente şi la situaţia de fapt au obligaţia să păstreze confidenţialitatea
audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor. În momentul numirii ca membru în Comisia
de etică universitară, fiecare membru va da o declarație în nume propriu, de păstrare a
confidențialității.
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Art. 15. În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi
pe cale amiabilă şi abaterea de la normele eticii universitare este minoră, această soluţie va fi
propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar
conflictul între părţi se stinge.
Art. 16. În situaţiile în care este necesar, comisia poate face apel la experţi sau
instrumente de analiză (de exemplu soft-uri speciale) care să se implice în analiza şi soluţionarea
sesizărilor.
Art. 17. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la
Codul de etică și deontologie universitară se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor
comisiei.
Art. 18. În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un raport scris care:
a) Va respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întruneşte condiţiile
unei abateri de la regulile sau principiile de etică.
b) Va admite sesizarea şi va propune o măsură de sancţionare, în funcţie de gravitatea
abaterii.
c) Va formula propuneri de remediere a unor situaţii în care Comisia de etică s-a
autosesizat.
Art. 19. Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă
sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în
urma cercetării şi deliberării. Raportul se face public, pe site-ul web al instituției în termen de 45 de zile
calendaristice de la primirea sesizarii, conform cu art. 11 (3) din Legea 206/2004.
Art. 20. Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al universităţii.
Răspunderea juridică pentru hotărârile Comisiei de etică universitară revine universităţii, conform
art.307 din Legea Educației Naționale nr.1/2011.
Art. 21. Comisia de etică universitară înaintează Rectorului un raport cu deciziile comisiei
privind măsurile ce se impun a fi luate. Rectorul dispune punerea în aplicare a sancţiunii, în termen de
30 de zile de la stabilirea acesteia, conform art.322 din Legea Educației Naționale nr.1/2011.

Capitolul III. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare
şi a bunei conduite în cercetare
Art. 22. Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă
şi cu prejudiciul cauzat de aceasta.
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Art. 23. Conform art. 318 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, precum și art. 11
din Legea 206/2004,sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului
didactic şi de cercetare auxiliar de către Comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii
universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încalcarea normelor de bună
conduită;
d) suspendarea, pe o perioada determinată de timp, între 1 an și 10 ani, 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. 24. Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică universitară studenţilor,
masteranzilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) suspendare bursei pe o perioadă determinată
c) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii;
d) exmatricularea;
e) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.
Art.25. Pentru personalul administrativ se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 26. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională,
precum şi în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare ştiinţifică şi creaţie, comisia de
etică universitară stabileşte sancţiunile prevăzute la art. 23-25.
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Capitolul IV. Confidenţialitatea
Art. 27. Pe parcursul desfăşurării analizei sesizării unei fapte de abatere de la Codul de etică,
nu se va permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia reprezentanţilor legali ai părţilor, precum şi –dacă
este cazul – organelor de stat abilitate să cerceteze fapta respectivă.
Art. 28. Accesul terţilor la un dosar aflat la Comisia de etică este interzis şi după finalizarea
evaluării faptei, cu următoarele excepţii:
a) reprezentanţii legali ai părţilor în cazul unei contestaţii;
b) membrii Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice din
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării și ai CNATDCU.
c) organe de stat abilitate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu
respectarea confidenţialităţii datelor.

Capitolul V. Conflictul de interese
Art. 29 În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de
etică, un membru al Comisiei de etică universitare se află în conflict de interese, acesta se va retrage de
la evaluarea faptei sesizate. În cazul votului, acesta se va abţine de la vot.

Capitolul VI. Contestaţii
Art. 30. În conformitate cu art. 11 (5) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in
cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, deciziile Comisiei de etică pot fi contestate la
Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice de către persoana sau
persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării.
Art. 31.
(1) In conformitate cu art. 11 (6) din Legea 206/2004 privind buna conduita in cercetarea
stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, în cazul în care o contestație nu a fost înaintată
către Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice în termen de 15 zile
lucrătoare de la data comunicării, sancțiunile stabilite de către Comisia de etică universitară sunt
puse in aplicare de către conducătorul instituției sau de către consiliul de administrație, după caz.
(2) Intră în obligația celui sancționat să comunice în scris Universității, în termenul celor 15 zile
lucrătoare, dacă a inițiat o contestație la Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvoltării Tehnologice și să facă dovada acesteia.
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Capitolul VII. Dispoziţii finale
Art. 32. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică universitară
se realizează din veniturile UMFST din Târgu Mureș, prin decizia Rectorului.
Art. 33. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de
etică universitară se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universităţii.
Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat
prezentul regulament în data de 05 decembrie 2018 și intră în vigoare în data de 06. decembrie 2018.

