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proiect

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
COMISIEI DE ETICĂ A FACULTĂŢII DE ARTE ŞI DESIGN

Cadrul juridic:
Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 5 ianuarie 2011(cu modificările şi completările
ulterioare);
Ordinului MEC Nr. 4492 din 06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în
universităţi;
Legea 206 din mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare;
Carta Universităţii de Vest din Timişoara;
Codul de etică şi deontologie profesională UVT, parte integrantă a Cartei.
CAP. I Dispoziţii generale
Art 1. Comisia de Etică FADeste o structură executivă, subordonată funcţional Consiliului
Facultăţii de Arte şi Design.
Art 2. Comisia de Etică FAD are rolul,pe baza sesizărilor sau prin autosesizare,de a analiza şi
soluţiona abaterile de la etica şi deontologia profesională prevăzute în Codul de etică şi deontologie
profesională al UVT, ale membrilor comunităţii academice din Facultăţii de Arte şi Design.
CAP.II Structura Comisiei de etică FAD
Art 3. Comisia de Etică se compune din cinci membri, patru cadre didactice și un reprezentant al
studenților, dintre care vor fi aleși un președinte şi un secretar.
Art 4. Membrii acesteia sunt propuși de către cele două departamente academice şi studenții
Facultăţii de Arte şi Design, pentru un mandat de 4 ani şi sunt aprobați de Consiliul Facultăţii.
Numărul maxim de mandate deținute de o persoană în Comisia de Etică este de două,
neconsecutive.
Art 5.Președintele Comisiei este ales dintre membrii ei prin votul majorității calificate (2/3) a
membrilor comisiei.
Art 6.Membrilor Comisiei li se recomandă a-şi face public CV-ul prin postare pe site-ul facultăţii
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CAP.III Atribuţii
Art 7.Atribuțiile Comisiei sunt cele prevăzute în art.5 al.2 si art.11 din Ordinul ministrului
educației si cercetării nr. 4492/2005. Ele se referă la probleme de conduită profesională, probleme
de conduită morală, specificate în Codul de etică și deontologie profesională al UVT.
Art 8.Președintele Comisiei conduce ședințele acesteia. În cazul în care președintele lipsește din
motive întemeiate, el va fi înlocuit pe perioada absenței de către un locțiitor votat de membrii
comisiei.
Art 9.Membrii Comisiei se pronunță cu titlu de recomandare asupra sesizărilor primite, în
conformitate cu Codul de etică și deontologie profesională alUVT.
Art 10.Secretarul Comisiei întocmește procesul-verbal al ședinței şi îndeplinește procedura de
convocare a membrilor, a părților implicate în cauză și a persoanelor ce urmează a fi audiate.
Art 11.Comisia de etică se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar, în
şedinţe extraordinare
Art 12.Cvorumul comisiei este constituit de jumătate plus unu din membrii comisiei.
Art 13.Deciziile comisei, inclusiv demararea/nedemararea procedurii de analiză şi soluţionare a
sesizărilor, aprobarea raportului de analiză şi a sancţiunilorse iau cu majoritatea voturilor membrilor
comisiei de etică.
Art 14. Calitatea de membru se pierde în următoarele situații:
a. renunțarea unilaterală, în formă scrisă şi motivată;
b. înlocuirea pentru absenţe repetate (v. mai sus);
c. înlocuirea în cazul în care există un raport al Comisiei ce vizează direct un membru al
acesteia, raport care cuprinde recomandarea aplicării de penalităţi;
d. pierderea calităţii de salariat titular al FAD;
e. alegerea unuia dintre membri într-o funcţie de conducere în cadrul UVT;
f. la expirarea mandatului.

CAP. IV Principiile care guvernează activitatea Comisiei de Etică FAD. Juridicţia comisiei
Art 15. Principiile care guvernează activitatea Comisiei de Etică FAD cu atribuţii în analiza şi
soluţionarea sesizărilor sunt următoarele:
1. celeritatea analizei conţinutului sesizării şi demarării procedurii, cu respectarea procedurilor
legal reglementate, prevăzute in Codul de etică şi deontologie profesională, a drepturilor
persoanelor implicate
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2. prezumţia de nevinovăţie – principiu potrivit căruia persoana supusă cercetarii este
considerată nevinovată, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
3. garantarea dreptului la informare privind demararea şi soluţionarea sesizării şi a dreptului de
contesta, pentru persoana care a depus sesizarea;
4. garantarea dreptului la informare şi audiere, conform căruia se recunoaşte dreptul persoanei
împotriva careia a fost îndreptată sesizarea de a fi audiată şi informată, dar şi dreptul de a
contesta argumentat conţinutul raportului şi sancţiunile specificate pentru aplicare;
5. proporţionalitatea – principiu potrivit căruia trebuie respectat un raport corect între
gravitatea abaterii etice, circumstanţele săvârşirii acesteia, existenţa unor antecedente de
abateri etice, prejudiciile cauzate universităţii de abaterea săvârşită şi sancţiunea etică
propusă a fi aplicată;
6. legalitatea sancţiunii – principiu potrivit căruia Comisia de Etică nu poate propune decât
sancţiunile etice prevazute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată şi Legea
206/2004 actualizată, corespunzătoare pentru etapa de analiză la nivelul
facultăţii/universităţii;
7. confidenţialitatea – principiu potrivit căruia membrii comisiei de etică şi ai comisiei de
analiză sunt obligaţi să nu divulge identitatea autorului sesizării, în condiţiile legale, şi nici
aspecte legate de cercetarea comportamentului etic sesizat, pe perioada desfăşurării
procedurii de analiză şi soluţionare a sesizării;
8. evitarea conflictului de interese – potrivit căruia membrii Comisiei de Etică FAD aflaţi în
situaţia de conflict de interese, care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea
îndatoririlor lor, vor preciza explicit acest aspect şi se vor abţine de la analiza, soluţionarea
şi respectiv de la manifestarea votului în cadrul comisiei, pentru sesizările în cauză;
9. dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să impulsioneze schimbarea constructivă în
operaţionalizarea sistemului de valori.
Art 16.Oricare dintre părți sau oricare dintre membrii Comisiei are dreptul de a propune, în scris
sau verbal, înainte de începerea ședinței, recuzarea oricăruia dintre membrii acesteia. Motivele de
recuzare sunt: interesele personale în cauză ale celui propus spre recuzare. Partea care a făcut
propunerea trebuie să probeze temeinic afirmațiile sale, prin înscrisuri sau declarații verbale.
Art 17. Recuzarea se hotărăște de către Comisie de Etică FAD în lipsa celui în cauză, după audierea
sa prealabilă. Decizia se ia cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a acelor prezenți. Oricare
dintre membrii Comisiei poate declara că se abține de a participa la ședință, atunci când, având un
interes personal în cauză, imparțialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială. Comisia hotărăște asupra
cererii de abținere, putând să o respingă, dacă se dovedește neîntemeiată.
Art18.Sub jurisdicţia Comisiei de Etică FAD intră toate persoanele care fac parte din sau au relaţii
cu facultatea,membri ai comunităţii universitarea facultăţii:
a. studenţi (la toate nivelele şi formele de studiu, inclusiv studenţii-doctoranzi)
b. personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar
c. membrii ai corpului de conducerece nu intră în categoria de:decan, membri ai consiliului
facultăţii, membri ai comisiei de etică, ori persoane cu funcţii de demnitate publică.
CAP. V Procedura de rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor
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Art19.Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile apărate prin Codul de etică și
deontologie profesională al UVT se poate adresa Comisiei de Etică FAD printr-o sesizare scrisă şi
asumată, susținută de probe concludente şi pertinente.
Art 20. Comisia de Etică FAD, pe baza sesizării, se întruneşte în şedinţă extraordinară şi demarează
procedura de analiză şi soluţionare a sesizării sau comunică autorului sesizării, în condiţiile în care
au fost menţionate datele de contact, motivele pentru care nu poate fi demarată procedura de analiză
a sesizării.
Art 21.Angajații facultăţii şi conducerea acesteia au obligația de a elibera Comisiei de Etică
FADtoate actele necesare soluționării dosarului.
Art 22.Comisia se poate autosesiza la propunerea unuia din membrii acesteia.
Art 23.Comisia de etică nu se poate pronunța de două ori pe același caz în lipsa unor noi elemente
concludente.
Art 24. In perioadele legale de concediu de odihna, asociate vacantelor studenteşti şi prevazute in
calendarul academic nu se convocă Comisia de Etică FAD. Prima convocare a Comisiei poate să
fie începând cu a doua saptamană de la data reluarii activitaţii universitare.
ETAPELE PROCEDURII DE REZOLVARE A SESIZĂRII
1. Primirea sesizării sau reclamaţiei
 sesizările şi reclamaţiile se depun în termen de cel mult 30 de zile de la evenimentele care
constituie subiectul acestora, cu exceptia plagiatului sau fraudei ştiintifice la care nu exista
limita de timp;
 sesizările şi reclamaţiile anonime nu sunt supuse analizei comisiei. Exceptie fac sesizarile
anonime care reclama fapte de plagiat sau fraudă ştiintifica;
 sesizările pot aparţine oricărei persoane, membri în comunitatea academică a facultăţii sau
nu, dacă persoanele care fac obiectul lor sunt membri în comunitatea academică a facultăţii;
 sesizările şi reclamaţiile se primesc la secretariatul facultăţii, în plic închis;
 Comisia de Etica FAD ia in discutie validarea sesizarii/reclamatiei primite, in termen de 7
zile de la data inregistrarii acesteia. Comisia de Etica FAD are dreptul de respingere
motivata a inceperii procedurii de cercetare, in caz contrar, procedura urmeaza fazele
descrise in prezentul Regulament. Decizia cu privire la respingerea sesizării sau reclamaţiei,
laolaltă cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen de
maximum 30 de zile de la depunere;
 sunt supuse analizei comisiei de etică numai sesizările/reclamaţiile, formulate în scris şi care
conţin:
a. date relevante privind identitatea reclamantului: numele, prenumele,
(inclusiv date de contact: adresa poştala, adresa de e-mail - dacă există, număr
de telefon);
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b. date relevante privind identitatea părţii acuzate: nume, prenume, funcţia în
cadrul universităţii şi relaţia cu facultatea (studenţi, cadre didactice, personal
nedidiactic, colaboratori);
c. acţiuni imputate părţii acuzate: menţionarea explicită a normelor de bună
conduită în etica ştiinţifică, considerate a fi încălcate, ce se regăsesc în Legea
206/2004 actualizată;
d. dovezi concludente, care să susţină acuzaţia de încălcare a normelor de bună
conduită în etica ştiinţifică (de exemplu: pentru acuzaţia de plagiat - indicarea
clară a operei suspicionate a fi plagiată vs. opera în care s-a plagiat, autori,
editura, an apariţie, şi transmiterea tiparită şi subliniată a paginilor, textului,
textelor din care s-a plagiat vs. text în care s-a plagiat; pentru acuzaţia de
îngreunare, împiedicare, sabotare a activităţii de cercetare-dezvoltare sau
pentru abuzul de autoritate în activitatea de cercetare-dezvoltare – specificarea
situaţiei în fapt: locul, data, contextul înfăptuirii acestora, eventuali martori,
orice alte informaţii relevante; etc.);
e. semnătura şi data depunerii sesizării/reclamaţiei.
2. Notificarea părţii care face subiectul sesizării sau reclamaţiei
 convocarea partilor se face in scris sub semnatura presedintelui Comisiei de Etica FAD;
 convocarea se face cu cel putin 7 zile inainte de data convocarii, in scris, pe adresa
departamentului/de domiciliu, in plic inchis, avind ca scop pastrarea confidentialitatii.
Partile convocate sunt obligate sa participe la sedintele de audiere. In cazul in care partile nu
se pot prezenta din motive obiective pot cere o modificare a datei sedintei de audiere, dar nu
mai tarziu de 48 de ore de la data anuntata a audierii. Data reconvocarii poate fi stabilita
oricind dupa depunerea cererii, comunicarea noii date facindu-se in scris cu un preaviz de
cel putin 3 zile;
 pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării
sau reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. In
notificarea adresată părţii reclamate, Comisia de Etică FAD va preciza conţinutul sesizării
sau reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime
eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de Etică FAD de a judeca
respectivul caz (conflicte de interese etc);
 lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului/ei nu vor împiedica
derularea procedurilor ulterioare. Neprezentarea la audieri, fara anuntarea comisie, implica
nefolosirea de reclamat a dreptului la aparare, Comisia de Etica FAD putand lua decizii in
consecinta;
 neprezentarea repetata sau lipsa de cooperare cu Comisia de Etica FAD poate fi considerata
ca lipsa de respect fata de structurile academice si poate fi sanctionata disciplinar. In acest
caz Comisia de Etica FAD se autosesizeaza (dosar instrumentat separat) si se convoaca din
nou reclamatul intr-un dosar nou.
 în cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare sau
reclamaţie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamaţiei şi poziţiei scrise a
părţii reclamate.
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 Comisia de Etica FAD poate convoca suplimentar, in vederea lamuririi cazului, orice alta
persoana considerata a avea informatii relevante. Prezenta la audieri este obligatorie si
neprezentarea poate fi considerata act de indisciplina.
3. Investigarea cazului, colectarea dalelor, audierea părţilor
Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau
acte discutabile în sensul Codului de etică și deontologie profesională al UVT, Comisia de Etică
FAD va desfăşura o investigaţie, inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea şi, dacă este
necesar şi, dacă partea vătămată îşi dă consimţământul, confruntarea părţilor.
3.1. Audierea părţilor
După colectarea informaţiilor relevante, Comisia de Etică FAD 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. În cazul în care întrevederea nu este
posibilă, Comisia va comunica informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă.
3.2. Confruntarea părţilor
După audierea separată a părţilor, Comisia de Etică FAD poate propune confruntarea directă a
acestora. Confruntarea părţilor are loc numai dacă se obţine consimţământul părţii vătămate şi în
cazul în care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respectiv.
3.3. Derularea lucrarilor/sedintelor Comisiei de Etica
 Comisia de Etica FAD poate face audierile in plen sau poate constitui comisii de lucru care
sa conduca audierile. Decizia finala sa ia insa, in toate cazurile, in plenul Comisiei de Etica;
 persoanele audiate pot cere sa li se prezinte componenta Comisiei de Etica FAD sau a
comisiei de lucru care ii audiaza;
 persoanele audiate, reclamat, reclamanti, martori sau persoane invitate pentru audieri,
beneficiaza de confidentialitate pe toata durata desfasurarii cercetarilor, lucrarilor Comisiei;
 persoanele audiate pot refuza sa raspunda la intrebarile Comisiei de Etica FAD fara a avea
repercursiuni disciplinare, atunci cand informatiile pe care ar trebui sa le ofere ar duce la
crearea unui prejudiciu fata de propria persoana;
 orice membru al Comiei de Etica FAD poate pune intrebari;
 persoanele audiate au dreptul sa se apare;
 folosirea unui limbaj trivial, agresiv sau amenintator, sperjurul la adresa membrilor Comisiei
de Etica sunt considerate abateri grave, Comisia de Etica FAD putandu-se autosesiza si
putand instrumenta un dosar separat in acest sens;
 Comisia de Etica FAD poate realiza inregistrarea audierii, cu obligatia de a informa
interlocutorii despre acest lucru;
 persoana audiata poate solicita recuzarea unuia sau unora dintre membrii comisiei de audieri
sau poate solicita motivat ca anumiti membri ai Comisiei de Etica FAD sa se abtina in
deliberarea asupra acelui caz. Hotarirea definitiva in acest sens apartine in exclusivitate
plenului Comisiei de Etica FAD care decide cu majoritate simpla daca cererea de recuzare
sau de abtinere se admite;
 cu ocazia fiecarei intalniri a comisiei se intocmeste un proces-verbal, de catre secretarul
comisiei.
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3.4. Comunicarea cu părţile
Pe tot parcursul investigaţiei, Comisia de Etică FAD poate solicita părţilor, în scris sau verbal,
informaţii sau lămuriri cu privire la detaliile cazului.
3.5. Concilierea părţilor
În cazul în care Comisia de Etică FAD consideră că natura problemei permite sau necesită
concilierea între părţi, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră această soluţie
va lî propusă părţilor iar comisia va lua act dc împăcarea acestora. împăcarea conduce la stingerea
litigiului dintre părţi.
3.6. Deliberarea finală
 Comisia de Etica FAD se intruneste in cvorum de minim 2/3 din membrii sai in vederea
luarii unei decizii. Nu este obligatorie o noua sedinta in cazurile simple la care se poate lua o
decizie la prima infatisare;
 presedintele Comisiei de Etica FAD prezinta cazul si se discuta cu toti membrii Comisiei;
 decizia se ia cu majoritatea simpla a celor prezenti;
 raportul final contine o scurta prezentare a cazului, a procedurilor de expertizare si in final
concluzia Comisiei de Etica FAD cu sanctiunea stabilita;
 Deciziile Comisiei se consemnează într-un raport de analiză care va fi comunicat decanului
și părților implicate într-un interval de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii
sesizării la Comisia de Etică FAD. Conţinutul raportului are caracter de recomandare. În
cazul constatării unor culpe, Comisia propune conducerii facultăţii aplicarea unor penalităţi
conforme cu Codul de etică și deontologie profesională al UVT;
 sanctiunile stabilite de Comisia de Etica sunt puse in aplicare de catre decan in termen de 30
de zile de la stabilirea sanctiunilor.
4. Raportul Comisiei
 Comisia de Etică FAD va întocmi raportul, pe baza datelor colectate şi a audierilor sau
confruntării părţilor, în decursul unei perioade de maximum 45 de zile de la data acceptării
formale a începerii investigării cazului;
 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 Codul de etică și deontologie
profesională al UVT;

5. Recurs
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 Reclamantul/a şi reclamatul/a pot contesta deciziile Comisiei de Etică FAD, în termen de
maximum 15 zile de la comunicarea acestora, la consiliul facultăţii, care este organismul
decizional in acest caz. Contestatia se depune in scris la secretariatul facultăţii;
 Contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplă după sesizarea iniţială şi după raportul de
analiză;
 În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către Consiliul facultăţii, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data comunicării, sancţiunile sunt puse în aplicare de către decan, în termen
de 30 de zile de la data stabilirii sancţiunilor.
Art 25. Concilierea părţilor – în situaţia în care, încălcarea eticii ştiinţifice şi universitare este
minoră şi Comisia de Etică FAD consideră că natura problemei permite concilierea părţilor, pe cale
amiabilă, acestă soluţie va fi propusă părţilor, iar Comisia va lua act de împăcarea lor, fapt care
conduce la stingerea litigiului dintre părţi.
Art 26.Ședințele Comisiei se desfășoară cu ușile închise, discuțiile purtate fiind confidențiale.
Președintele Comisiei are dreptul de a propune schimbarea acelor membri care încalcă această
obligație.
CAP. VI Drepturile autorului sesizării şi drepturile părţii reclamate
Art 27.Drepturile autorului sesizării:
 dreptul de a beneficia de consilierea Comisiei de etică FAD: de a fi consiliat/ă cu privire
la depunerea unei sesizări corect întocmite, de a primi număr de înregistrare pentru sesizarea
depusă;
 dreptul la informare privind demararea procedurii de analiză a sesizării şi a rezultatelor
soluţionării acesteia şi de a primi o copie după Raportul de analiză;
 dreptul de a beneficia de confidenţialitate. Dacă în cursul derulării procedurilor este
necesară dezvăluirea identităţii autorului sesizării, va fi cerută permisiunea acestuia în acest
sens. Dacă reclamantul/a nu doreşte să-i fie dezvăluită identitatea, se va proceda în
continuare fără dezvăluirea identităţii acestuia/acesteia, în măsura în care acest lucru este
posibil.
Art 28. Drepturile părţii reclamate:





dreptul de a fi informat/ă cu privire la acuzaţiile aduse şi la rezultatul investigaţiilor,
dreptul de a fi audiat/ă;
dreptul de a contesta Raportul de analiză
dreptul de a primi, la solicitare, copii după Raportul de analiză

Art 29. Confidenţialitate – accesul terţilor la dosarul de caz pe durata desfăşurării anchetei este
interzis, cu excepţia cazului în care faptele fac subiectul unei investigaţii oficale, a organelor de stat
autorizate.
Art. 30. Arhiva Comisiei – Comisia de etică va păstra dosarele pe o perioadă de 10 ani, într-un
spaţiu adecvat, pus la dispoziţia acesteia de către conducerea universităţii, responsabilitatea păstrării
tutror datelor ce fac parte din dosarul de caz revenind secretarului/ei Comisiei.
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CAP. VII Dispoziții finale
Art 31.Propunerile de modificare a Regulamentului se fac de oricare dintre membri şi sunt supuse
aprobării plenului.
Art 32.Decizia de modificare se adoptă cu votul majorităţii calificate a membrilor comisiei.
Art. 33. Acest Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arte şi Design din data
de 15.09.2014 şi se aplică începând cu 1 octombrie 2014.

Decan,
Conf.univ.dr. Vică ADORIAN

Membrii Comisiei de Etică FAD
1.Conf.Univ.Dr.Calin Beloescu
2.Conf.Univ.Dr.Dacian Andoni
3.Lector Univ.Dr.Szucs Eniko
4.Asist.univ.Dr.Matei Gaspar
5.Asist.univ.Dr.Silvia Trion
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