
Norme de etică universitară și 
deontologie profesională 

a)norme de etică în 
activitatea didactică          și 
de cercetare universitară

Abaterile includ: 

- confecţionarea de rezultate 
sau date şi prezentarea lor ;

- falsificarea de date 
experimentale;

- îngreunarea deliberată, 
împiedicarea sau sabotarea 
activităţii didactice sau de 
cercetare a altor persoane;

-încălcarea regimului juridic al 
conflictului de interese și 
incompatibilităților;

- nerespectarea 
confidenţialităţii în evaluare;

- discriminarea; 

- fraudarea evaluării.

a)norme de etică în 
activitatea de comunicare, 

publicare, diseminare şi 
popularizare ştiinţifică

a)Abaterile includ: 

b)- plagiatul;

c)- includerea în lista de autori a 
unei publicaţii ştiinţifice a unei 
persoane fără acordul acesteia;

d)- publicarea sau diseminarea 
neautorizată de către autori a 
unor rezultate, ipoteze, teorii ori 
metode ştiinţifice nepublicate;

e)- introducerea de informaţii 
false în solicitările de granturi sau 
de finanţare, în dosarele de 
candidatură pentru abilitare, 
pentru posturi didactice sau de 
cercetare. 

norme de etică  în 
exercitarea atribuțiilor 

aferente funcţiilor            de 
conducere;

a)Abaterile includ: 

b)-încălcarea regimului răspunderii publice;                                                              
-abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea 
de autor sau coautor al publicațiilor 
subordonaților sau salarizare, remunerare sau 
alte beneficii materiale din proiectele de 
cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate 
de subordinați, inclusiv pentru soţi, afini ori 
rude până la gradul al II-lea ;                                                                      
- obstrucţionarea activităţii unei comisii de 
etică, a unei comisii de analiză în cursul analizei 
unor abateri de la bună conduită, etică și 
deontologie                                                               -
nerespectarea prevederilor şi procedurilor 
legale care privesc aplicarea normelor de bună 
conduită, etică și deontologie profesională 
prevăzute în lege, în codurile de etică și 
deontologie profesională din Cartă, după caz, 
inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor 
stabilite de  comisiile de etică, CNETU sau 
CNEMU.

norme de etică          
privind            respectarea 
fiinţei          şi demnităţii 

umane

a)Abaterile includ:                      
- ocrotirea drepturilor 
beneficiarilor direcți ai 
dreptului la educație;          

b)-apărarea demnităţii 
beneficiarilor direcți ai 
dreptului la educație şi 
a prestigiului profesiei;

c)- recunoaşterea 
profesiei, a 
responsabilităţii şi 
încrederii conferite de 
societate, precum şi a 
obligaţiilor interne ce 
derivă din această 
încredere.

ETICA UNIVERSITARĂ

LA NIVELUL
INSTITUȚIILOR DE 

ÎNVĂTĂMÂNT 
SUPERIOR

(organisme și acțiuni)

- comisii de etică, pe lângă 
consiliile de administraţie, 
cu un mandat de 5 ani; 
- comisii de cercetare 
disciplinară;
- Răspunderea juridică 
pentru hotărârile şi 
activitatea comisiei de 
etică universitară revine 
instituției de învățământ 
superior.;
- obligativitatea legală ca 
Planurile de învăţământ 
pentru programele de 
studii de scurtă durată, 
licență și masterat și 
programele de pregătire 
individuală din ciclul III de 
studii universitare de 
doctorat, să conțină 
cursuri de etică şi 
integritate academică;

LA NIVELUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR   
(organisme naționale și reglementări privind normele de etică universitară și deontologie profesională, abaterile, situațiile de tip conflict de interese  și proceduri de analiză a sesizărilor) 

Comisia Națională de Etică a Titlurilor 
Universitare (CNETU)
- se pronunță ca for decizional academic 
asupra contestațiilor formulate împotriva 
deciziilor Comisiilor de etică de la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior de 
soluționare a sesizărilor privind abaterile 
de la normele de etică și deontologie 
profesională în obținerea titlurilor-
universitare.
Comisia Națională de Etică a 
Managementului Universitar (CNEMU)
-se pronunţă asupra litigiilor privind 
nerespectarea eticii în managementul 
universitar și asupra litigiilor referitoare la 
încălcarea răspunderii publice;
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A 
CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
(ARACIS) evaluează, la nivelul calității,
instituțiile de învățământ superior privind:
- aplicarea în mod consecvent și transparent 
a strategiilor şi procedurilor pentru 
asigurarea calităţii, inclusiv în domeniul eticii 
și deontologiei universitare, care implică 
studenții și alte părți interesate ;
-funcţionalitatea structurilor de asigurare a 
calităţii educaţiei, inclusiv în domeniul eticii și 
deontologiei universitare, conform legii.

Organisme naționale 
Definirea de termeni necesari pentru 

claritatea și transparența legii

coautor al unei publicaţii 
- orice persoană nominalizată în lista de 
autori a unei publicaţii ştiinţifice;
confecţionarea de rezultate sau   
date: 

- raportarea de rezultate sau date fictive, 
care nu sunt rezultatul real al unei 
activităţi de cercetare-dezvoltare;
falsificarea de rezultate sau date: 

- raportarea selectivă sau respingerea 
datelor ori a rezultatelor nedorite, 
manipularea reprezentărilor sau a 
ilustraţiilor, alterarea aparatului 
experimental ori numeric pentru a obţine 
datele dorite fără a raporta alterările 
efectuate, în scopul denaturării 
adevărului științific;

plagiatul 
- prezentarea  drept creație sau 
contribuție științifică pretins personale 
într-o operă scrisă, inclusiv în format 
electronic, a unor texte, idei, 
demonstrații, date, teorii, rezultate sau 
metode științifice preluate din opere 
scrise, inclusiv în format electronic, ale 
altor autori, fără a menționa acest lucru 
și fără a face trimitere la sursele 
originale.


