MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICĂ
A UNIVERSITĂŢII DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ – NAPOCA

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1 Comisia de Etică s-a constituit în conformitate cu O.M.Ed.C. 4491/06.07.2005
privind promovarea eticii profesionale în universităţi, prin hotărârea Senatului
universitar.
Art. 2 Comisia de Etică funcţionează ca organism independent.
Art. 3 Comisia de etică universitară, conform O.M.Ed.C. 4491/06.07.2005, este formată
din 5-9 membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală, reprezentând, în părţi relativ
egale, cadrele didactice, studenţii şi personalul nedidactic.
Art. 4 În Comisia de etică universitară nu pot fi membrii persoanele care ocupă funcţii de
conducere în instituţia de învăţământ superior, la nivel de universitate sau facultate.
Reprezentantul Compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior face parte
de drept din Comisia de etică universitară
Art. 5. Comisia de etică a Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca reprezintă o
structura subordonată Senatului, care se organizează şi funcţionează pe baza prezentului
Regulament.

CAPITOLUL II
Atribuţiile şi organizarea Comisiei de etică universitară
Art. 6 (1) Comisia de etică universitară este propusă şi aprobată de senatul universitar.
(2) Comisia de etică universitară este formată din membrii cu prestigiu profesional şi
autoritate morală ai comunităţii academice din Universitatea de Artă şi Design din Cluj Napoca.
Art. 7. Membrii Comisiei de etica se aprobă de către Senatul Universitatii de Artă şi
Design din Cluj – Napoca pe o perioada de 4 ani.
Art. 8. Membrii Comisiei de Etică sunt aleşi, respectiv numiţi, după cum urmează:
a. membrii cadre didactice sunt propuşi de facultăţi/departamente şi numiţi de
Senatul Universităţii;
b. membrii studenţi / alumni se aleg prin votul studenţilor, fiind confirmaţi
prin votul Senatului;
c. membrii structurilor de conducere din universitate nu pot să facă parte din
această Comisie;
d. membrii Comisiei de Etică pot fi revocaţi de către Senatul Universitar, la
propunerea comisiei, formulată cu majoritate de voturi, în următoarele
situaţii: la iniţiativa personală, pentru lipsă de activitate, la apariţia oricărei
situaţii de incompatibilitate.
e. membrii Comisiei de etică universitară aflaţi la sfârşit de mandat pot fi
propuşi şi reconfirmaţi de Senat, fără însă a depăşi două mandate
consecutive, cu excepţia secretarului şi a juristul
f. mandatul studenţilor are o durata de 2-3 ani, în funcţie de anul de studii în
care se află.
Art. 9. Comisia de etică universitară este formată din 6 persoane, după cum urmează:
- 3 cadre didactice
- 1 student
- reprezentantul compartimentului juridic al universităţii;

- secretarul şef al UAD, care ţine evidenţa documentelor comisiei şi
asigură contactele cu structurile Universităţii.
Art. 10 Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii principale:
a) elaborarea Codului de etică universitară;
b) analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de la etica
universitară;
c) prezentarea unui raport anual în faţa Senatului, referitor la activitatea Comisiei
d) organizează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile
care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
e) stabileşte şi formulează concluzii, după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi
audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei; decizia
motivată cu privire la validitatea sesizării sau reclamaţiei va face obiectul unui raport de
caz;
f) comunică raportul de caz şi eventualele recomandări sau sancţiuni conducerii
universităţii (de la nivelul corespunzător, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite şi a
persoanelor care fac obiectul cercetării), care are obligaţia ca, în termen de maximum o
lună de la primirea raportului, să transmită Comisiei soluţia adoptată;
g) dacă soluţia adoptată nu este agreată de Comisie, aceasta se va adresa prin recurs la
Senatul universităţii sau, în ultimă instanţă, la Consiliul ministerial de etică academică,
punând la dispoziţie informaţiile necesare;
h) Comisia de Etică nu se substituie celorlaltor comisii de lucru ale Senatului Universitar
în ceea ce priveşte luarea de măsuri punitive şi/sau punerea lor în aplicare.
Art. 11 Comisia de etică întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia universităţii din
perspectiva respectării principiilor şi prevederilor Codului de etică. Raportul se înaintează
conducerii universităţii, consiliilor facultăţilor şi este public. Raportul nu va conţine
informaţii identificatoare referitoare la cazurile nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile
respinse, sau la abaterile soldate cu avertismente. Pentru cazuri minore se păstrează
confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate.
Art. 12. Comisia de etică propune şi motivează eventuale modificări sau amendamente
ale Codului.

Art. 13. Comisia de etică notifică de urgenţă conducerii universităţii sau, după caz,
instituţiilor statului în ceea ce priveşte cazurile care fac subiectul legii penale şi pune la
dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective.
Art. 14. Prevederile din Codul de etică al Universităţii de Artă şi Design din Cluj Napoca sunt aplicabile comunităţii universitare, respectiv:
a) studenţilor, doctoranzilor;
b) personalul didactic şi cercetătorilor;
c) personalului de conducere;
d) personalului administrativ.
Art. 15. Sub jurisdicţia Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în
interiorul Universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestora,
în măsura în care implică membrii propriei comunităţi academice.
Art. 16. Orice persoană cu funcţie de conducere din Universitate, care primeşte o
sesizare privind încălcarea eticii universitare, are obligaţia de a o înainta Comisiei de
etică universitară.

CAPITOLUL III
Funcţionarea Comisiei de etică universitară
Analiza si evaluarea sesizarilor
Art. 17. (1) Comisia de etică universitară se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare, şi
ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
(2) Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 5 zile lucrătoare de la
depunerea sesizării sau reclamaţiei.
Art. 18. (1) Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membrii.
(2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate simplă de voturi, prin vot secret.
Art. 19. (1) Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi împiedicat să participe la şedinţe
sau să facă parte din echipele de anchetă, cu excepţia situaţiei în care cazul analizat îl
pune într-un conflict de interese evident.
(2) În cazul în care persoanele implicate în analizarea unei sesizări sau reclamaţii solicită
excluderea unui membru al Comisiei de la analizarea cazului, pe motiv de conflict de

interese, acestuia i se va permite sau impune să se retragă de la procesul de anchetare şi
judecare a cazului respectiv.
(3) În caz contrar, Comisia decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea
acestui membru de a participa la analizarea cazului.
(4) În situaţia recuzării, membrul recuzat al Comisiei nu participă la anchetarea şi
judecarea cazului.
Art. 20. Comisia de etică a Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca poate fi
sesizată de persoanele din cadrul comunităţii universitare sau de alte persoane din afara
acesteia, daca sesizarea se referă la un membru al comunităţii universitare. Fapta va fi
sesizată numai de către persoanele direct afectate.
Art. 21. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică
al Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca poate fi sesizată în cel mult 3 luni de
la data producerii, în scris (nu vor fi luate în considerare sesizarile anonime) la
Registratura Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca (plic închis cu mentiunea
„În atentia Comisiei de etică”).
Art. 22. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se mentionează
abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine datele de identificare ale persoanei
care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), descrierea faptei considerată a
reprezenta o abatere de la Codul de etică al Universităţii de Artă şi Design din Cluj Napoca, datele de identificare ale persoanei care se presupune ca a comis o abatere şi
orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
Art. 23. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la aliniatul
precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a Universităţii de Artă
şi Design din Cluj - Napoca .
Art. 24. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele
de etică universitară poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate să îşi formuleze
punctul de vedere în scris. În cazul în care anumite aspecte sesizate necesită, în vederea
lămuririi, prezentarea în faţa Comisiei de etică a persoanei care a făcut sesizarea, aceasta
va fi invitată la şedinta Comisiei de etică.

Art. 25. (1) Pe durata derulării procedurilor sesizare şi analizare a unui caz la nivelul
Comisiei de etică universitară, persoana care a depus sesizarea sau reclamaţia are
următoarele drepturi:
a) de a fi consiliată cu privire la depunerea unei sesizări sau reclamaţii;
b) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea sau reclamaţia depusă;
c) de a apărea în faţa Comisiei însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un
martor (avocat, coleg, tutore legal etc.);
d) de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii Comisiei;
e) de a contesta decizia Comisiei la Senatul Universităţii şi de a face recurs la hotărârea
Senatului, prin sesizarea Consiliului de etică universitară de la nivelul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
f) de a beneficia de confidenţialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.
(2) Dacă, în decursul derulării procedurilor, dezvăluirea identităţii reclamantului către
terţi este absolut necesară, acestuia i se va cere permisiunea în acest sens; dacă
reclamantul refuză să îşi dea permisiunea, se va proceda în continuare fără dezvăluirea
identităţii, în măsura în care acest lucru este posibil.
(3) Dacă ancheta nu poate continua fără dezvăluirea identităţii, iar reclamantul refuză să
îşi dea permisiunea, cazul va fi clasat.
Art. 26. Pe durata derulării procedurilor de analizare a unui caz la nivelul Comisiei de
etică universitară, persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea sau reclamaţia are
următoarele drepturi:
a) de a apărea în faţa Comisiei însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un
martor (avocat, coleg, tutore legal etc.);
b) de a fi informată privind componenţa echipei de caz şi de a contesta, înainte de
demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;
c) de a depune poziţii în scris şi de a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii
Comisiei;
d) de a contesta decizia Comisiei la Senatul Universităţii şi de a face recurs la hotărârea
Senatului, prin sesizarea Consiliului de etică universitară de la nivelul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
e) de a beneficia de confidenţialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.

Art. 27. În urma analizei unor abateri de la prevederile Codului de etică, Comisia de etică
a Universităţii de Artă şi Design Cluj - Napoca elaborează un raport cu privire la faptele
analizate, menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual
punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost divergenţe de opinii şi
sancţiunile pe care le propune Senatului Universităţii în cazul în care sesizarea se
confirmă.
Art. 28. Raportul Comisiei de etică se prezintă Biroului Senatului Universităţii de Artă şi
Design şi părţilor implicate.

CAPITOLUL III
Sancţiuni, recurs, confidenţialitate
Art. 29. Sancţiunile propuse de Comisia de etică pentru eventuale abateri de la Codul de
etică vor fi aplicate persoanei în cauză dupa aprobarea de către Senatul Universităţii de
Artă şi Design din Cluj - Napoca. Sancţiunile propuse de Comisia de etică vor fi
proporţionale cu abaterile comise. Cazurile de copiat şi plagiat comise de studenţi vor fi
analizate şi sancţionate de Consiliile profesorale ale facultăţilor.
În cazul în care sesizarea cu privire la abaterile de la prevederile eticii universitare se
confirmă, sancţiunile ce pot fi propuse de Comisia de etică a Universităţii de Artă şi
Design din Cluj - Napoca sunt:
a) pentru personalul din conducere, cadre didactice, cercetători şi personalul administrativ
(personal contractual, personal didactic auxiliar), sancţiunile sunt cele prevăzute de Codul
muncii, Legea privind Statutul personalului didactic, Regulamentele de ordine interioară,;
b) pentru studenţi şi doctoranzi:
- mustrare scrisă;
- mustrare cu avertisment;
- exmatricularea cu drept de reînmatriculare;
- exmatricularea fără drept de reînmatriculare în cadrul Universităţii pentru studenţii,
doctoranzii care au săvârşit grave abateri de la etica universitară.

Art. 30. Recurs
Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de
etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, la Comisia de
Etică Universitară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Art. 31. Confidenţialitate
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 a unor organe de stat autorizate să cerceteze fapta respectivă.
Accesul terţilor la dosar aflat la Comisia de etică este interzis şi după finalizarea evaluării
faptei cu următoarele excepţii: reprezentanţii legali ai părţilor în cazul unei contestaţii,
membrii Consiliului de etică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
organe de stat autorizate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu
respectarea confidenţialităţii datelor.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 32. Toţi membrii comunităţii academice a Universităţii de Artă şi Design din ClujNapoca trebuie să respecte prezentul Regulament.
Art. 33. (1) Prezentul Regulament se modifică şi se adoptă prin Hotărârea Senatului
Universităţii la data de 10 septembrie 2009.

