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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL 

COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ A  

Universităţii „Politehnica” din Timişoara 

 
I  Componenţa şi desemnarea membrilor Comisiei 

Art.1. Comisia de etică este o structură a Universităţii „Politehnica” din Timişoara înfiinţă în 

baza Ordinului MEdC nr. 4492/06.07.05 privind promovarea eticii profesionale, fiind 

subordonată Senatului. 

Comisia este propusă de către Biroul Executiv al Senatului şi aprobată de Senatul UPT. 

Din Comisie nu pot face parte persoane care ocupă funcţii de conducere în UPT, la nivel de 

universitate şi facultate. 

 

Art.2. Comisia de etică este formată din 5-9 membri cu prestigiu profesional şi autoritate 

morală reprezentând în părţi relativ egale, cadre didactice, studenţi şi personal nedidactic. 

Juristul UPT este membru de drept în Comisia de etică şi, în faza iniţială a activităţii, 

îndeplineşte şi funcţia de secretar al Comisiei.  

Conform hotărârii Biroului Executiv al Senatului UPT nr.33/11.10.05, aprobată în 

şedinţa Senatului din 20.10.05, Comisia de etică este formată din 5 membri din care: 2 

reprezintă  segmentul „Cadre didactice” al comunităţii universitare, unul reprezintă segmentul 

„Personal nedidactic” şi unul reprezintă segmentul „studenţi”. 

 

Art.3. Comisia de etică este numită de Senatul UPT pe durata unui ciclu electoral universitar 

(4 ani), dar poate fi înnoită anual, în proporţie de până la 40%, odată cu prezentarea în Senat a 

Raportului anual al comisiei. Reprezentantul studenţilor se înlocuieşte automat la absolvire. 

Comisia de etică nu se substituie şi nu se subordonează Comisiei de resurse umane sau 

Comisiei de deontologie profesională şi civică ale Senatului, dar se recomandă colaborarea cu 

acestea.  

 

II  Atribuţii şi funcţionare  

Art.4. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 

4.1. Elaborează Codul de etică universitară, care, după aprobarea lui în Senat, devine 

componentă a Cartei UPT. 

4.2. Aplică prevederile Codului de etică universitară prin: 
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- analizarea şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de la 

etica universitară, 

- informarea conducerii UPT asupra cazurilor care sunt recomandate pentru 

sancţionare şi urmărirea aplicării sancţiunilor. 

4.3. Întocmeşte raportul anual cu privire la starea UPT din punctul de vedere al 

respectării principiilor şi prevederilor Codului de etică universitară. 

4.4. Notifică instituţiile de profil ale statului cu privire la cazurile care fac obiectul 

legii penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine. 

 

Art.5. Comisia de etică universitară se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte 

ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Şedinţele se convoacă de către secretarul Comisiei,  la 

cererea preşedintelui sau a cel puţin doi membri, cu cel puţin 5 zile înainte. 

Comisia poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenţi dacă aceştia 

reprezintă cel puţin 75% din numărul total al membrilor Comisiei (4 persoane). 

 

Art. 6. Sub jurisdicţia Comisiei de etică universitară intră toate persoanele care fac parte din 

Comunitatea Politehnicii sau au relaţii cu aceasta: studenţi, doctoranzi, cadre didactice, 

personal nedidactic, parteneri instituţionali.  

Sub jurisdicţia Comisiei intră atât actele petrecute în perimetrul universitar, cât şi cele 

din afară în măsura în care implică membrii Comunităţii Politehnicii. 

 
III Analiza şi evaluarea sesizărilor/reclamaţiilor 

Art.7. Sesizările / reclamaţiile se depun în scris sub semnătură la Oficiul juridic al UPT la cel 

mult 1 lună de la comiterea faptei incriminate de către o persoană a Comunităţii Politehnicii.  

Sesizarea de plagiat se poate depune până la termenul de prescriere a faptei.  

  Reclamatul este notificat despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilităţii 

disculpării sale şi a evitării unor posibile conflicte de interese. 

 Comisia de etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente. 

 

Art.8. Analiza şi evaluarea sesizărilor/reclamaţiilor se efectuează în maximum 15 zile de la 

depunerea acestora, de către o echipă de cel puţin 2 membri ai Comisiei, cu evitarea 

conflictului de interese. 

Raportul cu concluziile temeinic motivate ale investigaţiei se supune aprobării 

Comisiei. 
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Art.9. Deciziile Comisiei, inclusiv numirea membrilor de analiză a cazurilor, aprobarea 

rapoartelor de caz şi a sancţiunilor se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi în condiţiile 

specificate în art.5 , al.2. 

 

Art.10. Conţinutul raportului însuşit de către Comisie se comunică conducerii UPT şi părţilor 

implicate. Reclamantul şi/sau reclamatul pot contesta decizia Comisiei, în cel mult 15 zile de 

la înştiinţare, la conducerea UPT.  

Următorul organism de recurs este Consiliul ministerial de etică academică. 

 

Art.11. Sancţiunile propuse conducerii UPT sunt cele prevăzute în Codul muncii, Statutul 

personalului didactic, Regulamentul de ordine interioară al UPT şi Regulamentul activităţii 

profesionala a studenţilor. 

  

Art.12. Lucrările şedinţelor de analiză ale Comisiei de etică universitară sunt consemnate în 

procese verbale de şedinţă de către secretarul Comisiei. Acesta este şi depozitarul tuturor 

documentelor Comisiei. 

 

Art.13. Prezentul regulament este în corelaţie cu Regulamentul privind evaluarea calităţii 

procesului de învăţământ şi a activităţii personalului didactic. El a fost adoptat prin consens în 

cadrul Comisiei de etică în şedinţa sa din 02.11.2005 şi intră în vigoare odată cu aprobarea lui 

de către conducerea UPT. 

 

 

 

02.11.2005 

 

Notă: Prezenta redactare datează din data de 02.03.2009 şi conţine o corecţie a unei erori 

materiale prezentă în redactarea anterioară, constând în adăugarea la Art. 1 a textului „la 

nivel de universitate şi facultate”, extras din Ordinului MEdC nr. 4492/06.07.05. 


