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REGULAMENTUL  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ŞI 

INTEGRITATE ACADEMICĂ  
 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Comisia de etică şi integritate academică, numită în continuare Comisia de 

etică, este o structură a Institutului Teologic Adventist (ITA), deliberativă, fără personalitate 

juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care coordonează şi controlează 

aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională universitară.  

Art. 2. Comisia de etică se constituie pe baza următoarelor acte normative:  

a)  Legea educaţiei naţionale Nr. 1 din 5 ianuarie 2011;  

b) Ordinului MEC Nr. 4492 din 06.07.2005 privind promovarea eticii 

profesionale în universităţi;  

c)  Legea 206 din mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 

dezvoltarea tehnologică şi inovare;  

d) Carta Institutului Teologic Adventist;  

e)  Codul de etică şi deontologie profesională universitară;  

Art. 3. Organizarea, funcţionarea şi instrumentele specifice de lucru ale Comisiei de 

etică sunt stabilite prin prezentul Regulament de funcţionare, aprobat de Senatul Institutului.  

 

CAPITOLUL II 

Norme privind organizarea şi atribuţiile Comisiei de etică  
 

Art. 4. La nivelul ITA funcţionează Comisia de etică. Structura şi componenţa 

Comisiei de etică este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul universităţii 

şi aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate 

morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică persoane care ocupă vreuna din funcţiile de: 

rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de 

unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.  

Art. 5. Comisia de etică este formată din 5-9 membri, reprezentând, în părţi relativ 

egale, cadrele didactice, studenţii şi personalul nedidactic.  
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Art. 6. Comisia de etică va avea un secretar care nu este membru al comisiei. 

Acesta răspunde de gestionarea documentelor comisiei.  

Art. 7. În cadrul primei şedinţe a Comisiei, membrii acesteia aleg un preşedinte, 

care urmează să răspundă de organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei de etică. 

Fiecare membru are drept de vot.  

Art. 8. Comisia se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori este 

nevoie, în întâlniri extraordinare. Cvorumul comisiei este constituit din jumătate plus unu 

din totalul membrilor.  

Art. 9. Şedinţa extraordinară se convoacă de către secretar, la iniţiativa 

preşedintelui sau a altui membru din comisie, care fixează ordinea de zi, data, ora şi locul la 

care va avea loc şedinţa.  

Art. 10. La primirea sesizării/ reclamaţiei, preşedintele Comisiei va propune 

echipele de cercetare a cazului care sunt aprobate de comisie cu majoritate simplă. Nici un 

membru al comisiei nu poate fi împiedicat să facă parte din echipele de cercetare a cazului, 

cu excepţia situaţiei în care cazul respectiv îl pune într-un conflict de interese evident sau 

când este recuzat din acelaşi motiv de către cel anchetat (verificat). În cazul în care unul 

dintre membrii comisiei este recuzat motivat, invocându-se conflicte de interese, Comisia va 

decide prin vot, cu majoritate simplă, dacă acesta trebuie să se retragă sau nu. În cazul în 

care comisia a hotărât recuzarea unui membru, acesta nu va participa la cercetare şi nici nu 

va avea drept de vot în cazul respectiv. Deciziile comisiei cu privire la aprobarea rapoartelor 

de caz şi a hotărârilor luate se iau cu majoritate simplă de voturi.  

Comisia de etica universitara are următoarele atribuţii:  

a) cercetează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor 

sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară;  

b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a 

eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului ITA şi 

constituie un document public;  

c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară, care se propune Senatului ITA pentru adoptare şi includere în 

Carta universitară;  

d) exercită atribuţiile cuprinse în Legea nr. 206/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

e) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite în Carta universitară.  
 

CAPITOLUL III 

Procedura de soluţionare a sesizărilor/ reclamaţiilor 

 
Art. 11.  (1) Orice persoana, din ITA sau din afara ITA, poate sesiza Comisiei de 

etică abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare.  

(2) Comisia trebuie sesizată în termen de 30 de zile de la săvârşirea faptei 

considerată că reprezintă abatere de la prevederile Codului de etică şi deontologie 

profesională universitară. 

(3) Sesizările se formulează în scris şi conţin cât mai multe date relevante privind 

identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate 

de abatere, faptele imputate, locul şi data săvârşirii acestora, eventualii martori, orice alte 

informaţii considerate relevante.  
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(4) Sesizările se primesc la biroul Comisiei, în plic închis şi sunt înregistrate de 

secretarul acesteia.  

(5) Sesizarea este luată în calcul numai dacă este semnată.  

(6) Comisia de etică universitară păstrează sau nu, după caz, confidenţială 

identitatea autorului sesizării.  

Art. 12. (1) În urma unei sesizări, comisia de etică demarează procedurile de 

soluţionare a sesizării.  

(2) Partea învinuită va fi notificată despre primirea sesizării, în scopul de a formula 

o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată părţii învinuite, 

Comisia va preciza conţinutul sesizării, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe 

aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a 

judeca respectivul caz.  

(3) Lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a părţii învinuite nu vor 

împiedica derularea procedurilor ulterioare.  

(4) Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea 

constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului de etică, Comisia va desfăşura o 

investigaţie, inclusiv prin intervievarea martorilor.  

(5) Comisia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, 

orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei a căror identitatea va fi 

păstrată confidenţială la cererea lor.  

(6) După colectarea informaţiilor relevante, Comisia va solicita audierea separată a 

fiecăreia dintre părţi pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru 

a le verifica şi pentru a obţine poziţia părţilor cu privire la acestea. Audierile au loc în 

şedinţă secretă iar membrii comisiei sunt ţinuţi 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.  

(7) Dacă apreciază că este necesară pentru soluţionarea cazului, Comisia poate 

propune confruntarea directă a părţilor. Confruntarea părţilor are loc după audierea separată 

a acestora şi numai dacă ambele îşi exprimă consimţământul în acest sens.  

(8) Comisia va întocmi un raport de caz, pe baza datelor colectate şi a 

audierilor/confruntării părţilor, în decursul unei perioade de maximum 30 de zile de la data 

înregistrării sesizării, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.  

(9) Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea 

faptelor imputate şi a altor fapte relevante. 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 şi deontologie profesională universitară.  

(10) În cazul în care Comisia găseşte o încălcare a Codului de etică, va înainta un 

raport final de caz părţilor, precum şi organismelor cu prerogative să aplice sancţiunile 

indicate de acesta. În cazul în care Comisia consideră că natura problemei permite sau 

necesită concilierea între părţi, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră 

(de exemplu, neglijenţe minore, lipsa de amabilitate sau impoliteţea etc.), această soluţie va 

fi propusă părţilor.  

Art. 13.  (1) Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor se vor 

adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor.  

(2) Hotărârile comisiei de etica universitara sunt avizate de consilierul juridic al  

ITA/Uniunii BAZŞ. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etica 

universitară revine ITA.  
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Art. 14.  (1) Părţile pot contesta hotărârea Comisiei, în termen de maximum 15 de 

zile de la comunicarea acesteia la Senatul ITA.  

(2) Comisia va acorda Senatului tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziţie 

a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte 

documente relevante aflate în posesia sa.  

(3) Hotărârea Senatului este definitivă.  

 

CAPITOLUL IV  

Aplicarea sancţiunilor  
 

Art. 15. Constituie abateri de la etica şi deontologia universitară:  

a) toate stipulările moral-etice aflate la Art. 2 alin. 1 la 7 din Codul de etică şi 

deontologie profesională universitară; 

b) propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni 

ale ITA;  

c) solicitarea de către membrii comunităţii academice de bani, cadouri sau altor 

foloase materiale, a unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt 

sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare, sau promovare, precum şi 

oferirea acestora în schimbul indulgenţei sau favoritismului  

d) traficarea clientelară a examenelor de admitere, a examenelor din sesiuni şi a 

examenelor de absolvire sau a concursurilor pentru ocuparea posturilor, ori pentru 

promovare, inclusiv practicarea intervenţiilor ierarhice sau colegiale;  

e) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie (master);  

f) plagiatul;  

g) încredinţarea de către orice autor a produselor ştiinţifice publicate către o altă 

persoană spre a fi republicate sub alt nume decât cel al autorului / autorilor 

primari;  

h) însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei opere de creaţie intelectuală în alte 

situaţii care nu intră sub incidenţa prevederilor Art. 18 lit. a-c din Codul de etică şi 

deontologie profesională universitară;  

i) 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;  

j) orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, masteranzilor, în scopul obţinerii 

unui folos material sau personal nepatrimonial de către cadrul didactic îndrumător.  

k) orice formă de fraudă intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor sau 

concursurilor, modificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a 

identităţii persoanelor examinate.  

l) orice manifestare sau comportament cu caracter misogin, naţionalist - şovin, de 

instigare la ură rasială sau naţională, orice tratament discriminator pe motiv de 

orientare sau apartenenţă politică, convingeri religioase, etnie, handicap sau 

origine socială, precum şi orice formă de hărţuire;  

m) adresarea de injurii şi jigniri celorlalţi membri ai comunităţii academice indiferent 

de raporturile ierarhice;  
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n) orice alt comportament ce aduce atingere demnităţii sau creează o atmosferă 

intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva 

unei persoane sau a unui grup de persoane.  

o) abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii academice, indiferent 

de poziţia ocupată de acesta în cadrul ITA (student, cadru didactic, membru al 

conducerii universităţii, membru al personalului administrativ);  

p) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui 

coleg;  

q) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii la adresa pregătirii profesionale, a 

ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;  

r) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg, din antipatie faţă de 

acesta;  

s) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui 

coleg;  

t) desfăşurarea de acţiuni menite să ducă la pierderea unor drepturi patrimoniale sau 

nepatrimoniale dobândite în mod legal de către ITA;  

u) sfătuirea studenţilor, în cadrul activităţilor didactice, să abandoneze cursurile ITA 

în favoarea unei alte instituţii de învăţământ;  

v) angajarea în afara ITA a unor activităţi care afectează în mod semnificativ timpul 

consacrat obligaţiilor didactice şi de cercetare în ITA ale persoanei în cauză;  

w) desfăşurarea de acţiuni menite să discrediteze ITA sau să afecteze în mod grav 

imaginea şi prestigiul acesteia.  

x) participarea la activităţi didactice şi manifestări ştiinţifice sub influenţa alcoolului, 

a drogurilor ori a altor substanţe halucinogene sau îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu sub influenţa acestora;  

y) distrugerea, alterarea sau falsificarea documentelor şi a bazelor de date ale ITA, ca 

şi utilizarea lor în scopuri ilicite;  

z) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive.  

aa) condiţionarea studenţilor de intrarea la examene sau de promovarea acestora prin 

cumpărarea unor lucrări sau cărţi ale cadrelor didactice.  

bb) pătrunderea frauduloasă în sistemul electronic/computerizat de baze de date/e-

mail etc. ale ITA sau ale vreunui membru al comunităţii universitare. 

Art. 16. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etica şi deontologie 

profesională universitară, Comisia de etică stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile 

prevăzute în prezentul Regulament.  

Art. 17. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi 

personalului nedidactic de către Comisia de etica pentru încălcarea eticii universitare sau 

pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifica sunt următoarele:  

a) avertisment oral sau 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 master sau de 

licenţă;  

d) destituirea din funcţia de conducere din ITA;  

e) desfacerea disciplinară a contractului de munca.  
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Art. 18. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară 

studenţilor pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:  

a) avertisment oral sau scris după cum urmează: 

 Mustrare scrisă, înmânată persoanei în cauza 

 Mustrare scrisă, înmânată persoanei în cauza şi părinţilor (sponsorului)  

 Mustrare scrisă, înmânată persoanei în cauză şi diferitelor foruri bisericeşti 

b) suspendarea bursei.  

c) exmatricularea;  

Art. 19. Sunt de natură să atragă excluderea din ITA 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 ITA; 

b) acte de imoralitate sexuală;  

c) orice abatere gravă de la probitatea academică, administrativă şi profesională;   

d) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;  

e) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;  

f) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie (master);  

Art. 20. Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane 

cu privire la care s-a dovedit ca au realizat abateri grave de la buna conduita în cercetarea 

ştiinţifica şi activitatea universitara, stabilite conform legii. Se anulează concursul pentru un 

post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de munca cu ITA încetează de drept, 

indiferent de momentul la care s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave de la buna 

conduita în comportamentul personal, în cercetarea ştiinţifica şi activitatea universitara. 

Constatarea abaterilor se face de către Comisia de etică cu avizul definitiv al Senatului ITA.  

Art. 21. Drepturile reclamantului. Reclamantul beneficiază de următoarele drepturi:  

a) asigurarea confidenţialităţii – dacă în decursul derulării procedurilor 

dezvăluirea identităţii reclamantului către terţi este absolut necesară, 

reclamantului i se va cere permisiunea în acest sens. Dacă reclamantul refuză 

să-şi dea permisiunea, se va continua procedura fără dezvăluirea identităţii 

acestuia, în măsura în care acest lucru este posibil;  

b) de a cunoaşte componenţa comisiei şi de a contesta, înainte de demararea 

cercetărilor, eventualele conflicte de competenţă sau incompatibilităţi;  

c) de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat 

conducerii universităţii şi de a depune o opinie scrisă;  

d) de a face contestaţie la decizia Comisiei şi ulterior a Senatului.  

Art. 22. Drepturile părţii reclamate. Partea reclamată beneficiază de prezumţia de 

nevinovăţie şi de următoarele drepturi:  

a) de a i se comunica componenţa echipei de cercetare şi de a contesta, înainte de 

demararea cercetărilor, competenţa sau capacitatea unora dintre membrii 

acesteia de a lua o hotărâre corectă, eventualele cazuri de conflicte de interese 

sau incompatibilităţi;  

b) de a depune declaraţii scrise şi de a avea întrevederi cu membrii Comisiei 

privitor la acest caz;  

c) de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat 

conducerii universităţii şi de a avea posibilitatea de a depune o opinie scrisă;  

d) de a beneficia de confidenţialitate.  
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CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art. 23. Propaganda politică, precum și orice formă de discriminare individuală sau 

de grup sunt interzise în cadrul ITA. Abateri de la conduita morală creştină 

[homosexualitate, perversiuni sexuale, consum de droguri legale sau ilegale etc.] sunt 

neacceptate de ITA, iar aplicarea măsurilor disciplinare nu este cotată a fi „discriminare”. 

Art. 24. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către 

Senatul ITA şi devine obligatoriu pentru întreaga comunitate academică din cadrul ITA. 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţii (hotărâri) anterioare 

contrare se abrogă. 

Art. 25. Dispoziţiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările 

ulterioare ale Ministerului precum şi cu hotărâri ce vor fi aprobate de Senatul ITA. 

Art. 26. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului ITA din data 

de 19.10.2011. 

 

  

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 
 


