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CODUL DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 
 

În baza art. 92 alin. 2 din Legea Invăţământului nr. 84-1995, republicată, cu 
modificările şi comletările ulterioare, a Ordinului Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării nr. 4492 din 6.07.2005 şi a Cartei universităţii, USAMV Iaşi elaborează 
şi aplică prezentul Cod de Etică Universitară. 
 

A Domeniu de aplicare şi obiective 

Art. 1 (1) Dezvoltarea şi afirmarea profesională, evoluţia cunoaşterii şi 
cercetării, prin respectarea statului de drept şi a drepturilor omului, promovând 
demnitatea academică, fac parte din obiectivele strategice ale universităţii. 

(2) Codul de etică universitară cuprinde idealurile, principiile şi normele 
morale pe care membrii comunităţii academice consimt să le respecte şi să le aplice 
în activitatea profesională, de cercetare şi de convieţuire în mediul academic şi în 
afara lui, stabilind standardele de etică profesională pe care comunitatea academică 
îşi propune să le urmeze şi penalităţile ce se pot aplica în cazul nerespectării 
acestora. 

(3) Codul de etică universitară este un document ce întregeşte Carta 
universitară. 
 (4) Pentru aplicarea Codului de etică universitară, se constituie o Comisia de 
etică formată din 7 membri, ce funcţionează în baza regulamentului adoptat de 
către Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară Iaşi şi se 
subordonează acestuia. 

Art. 2. Codul de etică universitară stă la baza aplicării normelor de conduită 
profesională şi socială şi cuprinde idealuri, principii şi standarde morale, 
responsabilităţi şi reguli ce privesc comunitatea academică. 
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Art. 3. Normele de conduită promovate prin codul de etică universitară şi 
prin regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii academice a 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară Iaşi. 

Art. 4. Codul etic universitar urmăreşte asigurarea responsabilităţii cadrelor 
didactice, personalului nedidactic, studenţilor şi a altor categorii care se găsesc în 
relaţii directe sau indirecte cu USAMV Iaşi, contribuind astfel la creşterea calităţii 
procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice. 

Art. 5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară Iaşi 
promovează integritatea academică şi respectă demnitatea membrilor săi, urmărind 
creşterea prestigiului universităţii şi formarea unui climat universitar bazat pe 
cooperare, respect, încredere şi competiţie după reguli corecte. 
 

B Principii generale şi conduita academică 
Art. 6. Principiile de conduită profesională promovate de USAMV Iaşi sunt 

asigurate prin : libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, 
meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, 
respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija. 

Art. 7. Libertatea academică 
 (1) Întrucât Universitatea este un spaţiu în afara constrângerilor şi 
presiunilor politice sau de altă natură, membrii universităţii sunt protejaţi faţă de 
cenzură, manipulări sau persecuţii, prin respectarea responsabilităţii profesionale şi 
a standardelor ştiinţifice. 
 (2) Membrii comunităţii universitare sunt încurajaţi în abordarea critică, 
parteneriatul intelectual şi cooperarea indiferent de opiniile politice sau credinţele 
religioase. 

Art. 8. Autonomia personală  
 (1) USAMV Iaşi promovează şi oferă oportunitătăţi pentru ca fiecare 
membru al universităţii să poată lua şi aplica decizii privind propria carieră 
profesională şi academică. 

(2) USAMV Iaşi asigură un consinţământ informat în ceea ce priveşte 
programele, concursurile, studiul şi cercetarea ştiinţifică. 

Art. 9. Dreptatea şi echitatea 
 (1) USAMV Iaşi, prin regulamente proprii, adoptă măsuri pentru egalitatea 
de şanse în accesul la studii, angajare sau programe, eliminând conflictele de 
interese, corupţia şi favoritismul. Pe această bază, membrii universităţii vor fi 
trataţi echitabil, drept şi corect. 
 (2) USAMV Iaşi are obligaţia de a asigura, prin reglementări proprii, 
egalitatea de şanse şi oportunităţi privind formarea profesională, dezvoltarea 
personală a membrilor comunităţii academice. 
 (3) Membrii comunităţii universitare au obligaţia evaluării şi aplicării 
obiective a criteriilor referitoare la competenţa profesională prin excluderea 
favoritismului şi a tratamentului discriminatoriu. 
 (4) În USAMV Iaşi este interzisă orice formă de favoritism sau tratament 
discriminatoriu prin dezavantajarea persoanelor de un anumit sex, etnie sau legate 
de relaţiile socio-profesionale, cum sunt : organizarea concursurilor şi examenelor, 



 -3-

selecţia candidaţilor pentru posturile didactice, de cercetare sau nedidactice, 
modificarea sau încetarea raportului juridic de muncă, modificări în fişa postului 
de încadrare etc. 
 (5) De asemenea, sunt interzise favoritismele în evaluarea performanţelor 
profesionale, stabilirea recompenselor, a măsurilor disciplinare etc. 
 (6) Hărţuirea, sub orice formă, nu este permisă în mediul academic. Sunt 
condamnate misogismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, hărţuirea sexuală sau 
comportamentul de corupere sexuală. 
 (7) Este intolerabilă orice activitate/acţiune sau aspect comportamental, din 
mediul academic sau din afara lui, care aduce atingere demnităţii umane sau 
deontologiei universitare. 
 (8) În USAMV Iaşi traficul de influenţă, orice formă de corupţie, degradarea 
morală sunt incompatibile cu calitatea de membru al comunităţii academice. 

Art. 10. Responsabilitatea profesională şi socială 
 (1) Programele şi activităţile USAMV Iaşi sunt şi vor fi orientate către 
nevoile societăţii, stimulând personalul universitar în activităţi şi implicare sub 
aspectul profesional şi public, respectând standardele etice şi profesionale. 

Art. 11. Meritul 
 (1) Împlinirea scopului instituţional este asigurat prin recunoaşterea, 
diseminarea, cultivarea şi recompensarea meritelor colective şi personale. 
 (2) Sunt apreciate ataşamentul faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie, 
dezvoltarea talentului şi creativităţii, performanţa, eficienţa şi eficacitatea. 

Art. 12. Profesionalismul 
 (1) USAMV Iaşi asigură menţinerea unui mediu favorabil pentru 
învăţământ, cercetare şi competitivitate. În acest scop, dezvoltă programe 
academice la standarde capabile să conducă la dezvoltarea cunoaşterii, la formarea 
specialiştilor competitivi şi creşterea prestigiului în cercetare. 
 (2) Profesionalismul universitar este promovat de USAMV Iaşi prin mai 
multe atribute :  

a) autoritate şi competenţă în exercitarea profesiei. 
 b) lipsa oricăror forme de amatorism, diletantism sau impostură. 
 c) dedicarea faţă de cariera academică, întrucât prestigiul se dobândeşte în 
timp fără a depinde esenţial de vechime. 
 d) necesitatea de a lucra în folosul studenţilor, evitând arbitrariul sau 
tratamentul preferenţial nejustificat. 
 e) respectarea standardelor şi exigenţelor profesionale. 
 f) competiţia loială şi colegială. 
 (3) Nerespectarea codului de norme aduce prejudicii prestigiului profesiei şi 
comunicării ştiinţifice. 
 (4) În USAMV Iaşi este garantat accesul şi dreptul la studii de calitate. 
 (5) Personalul didactic, studenţii şi doctoranzii au obligaţia profesională de a 
cunoaşte evoluţia domeniului în care lucrează şi cercetarea aferentă. 
 (6) Universitatea facilitează şi încurajează carierele academice şi 
descurajează „turismul instituţional”. 
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 (7) USAMV Iaşi stimulează schimburile academice ale cadrelor didactice şi 
studenţilor, ca element al perfecţionării profesionale. 
 (8) Etica cercetării uiversitare se ghidează după principii internaţionale, din 
care nu lipsesc: originalitatea, competenţa, cooperarea, integritatea şi examinarea 
critică. 
 (9) În USAMV Iaşi se stimulează menţinerea standardelor profesionale şi 
recunoaşterea contribuţiei profesionale a altor persoane în cadrul cooperării în 
echipe de cercetare, precum şi respectarea consimţământului celor implicaţi în 
cercetare, în baza cerinţelor legale şi morale. 
 Art. 13. Corectitudinea intelectuală şi onestitatea  
 (1) USAMV Iaşi apără dreptul la proprietatea intelectuală, iar toţi cei care 
participă şi obţin rezultate notabile trebuie menţionaţi în spiritul recunoaşterii 
acestora. 
 (2) Onestitatea academică – implicată în activitatea educaţională şi 
dezvoltarea cunoaşterii – facilitează evaluarea corectă a performanţelor studenţilor, 
cadrelor didactice, doctoranzilor sau a altor angajaţi, evitându-se înşelăciunea, 
fabricarea datelor, autoplagiatul şi plagiatul voluntar sau involuntar, includerea 
unor informaţii profesionale false şi în final, crearea unor avantaje obţinute fără 
justificare. 
 Art. 14. Transparenţa 
 (1) USAMV Iaşi asigură principiul transparenţei tuturor categoriilor de 
informaţii care se referă la membrii comunităţii universitare, fiind puse la 
dispoziţie de către conducerea Universităţi.  

(2) În preocupările Universităţii se înscriu : 
 a) – Transparenţa la admitere, evaluare, angajare şi promovare. Acestea se 
fac pe baza meritelor candidaţilor pentru postul respectiv, cu respectarea 
nediscriminării şi egalităţii de şanse. 
 b) Transparenţa în utilizarea resurselor materiale şi financiare. Fondurile 
destinate pentru învăţământ, cercetare, administrare şi alte activităţi, obţinute din 
diverse surse legale, vor fi utilizate în concordanţă cu legea şi destinaţia lor. 

Art. 15. Bunăvoinţa şi grija 
 (1) USAMV Iaşi promovează încurajarea şi recunoştinţa faţă de cei 
merituoşi, precum şi sprijinul faţă de cei aflaţi în dificultate, amabilitatea şi 
optimismul faţă de membrii comunităţii academice. 
 (2) În USAMV Iaşi sunt descurajate comportamentele de invidie, cinism, 
vanitate, lipsă de amabilitate şi dezinteres. 

Art. 16. Respectul şi toleranţa  
 (1) În cadrul Universităţii se promovează respectarea demnităţii fiecăruia 
într-un climat liber, în care sunt excluse umilirea, dispreţul, ameninţarea sau 
intimidarea. 
 (2) Universitatea aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, 
între opinii sau credinţe. 

C - Sancţiuni  
 Art. 17 (1) Sancţiunile vor fi aplicate de către Biroul Senat-Senat, la 
propunerea Comisiei de etică, în conformitate cu prevederile Codului de etică, 
diferenţiat, funcţie de gravitatea abaterii: 
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 (2) În cazul personalului administrativ, cadrelor didactice titulare, 
consultante sau asociate se pot aplica următoarele sancţiuni:  
 - avertisment scris;  
 - interzicerea înscrierii la concursuri pentru promovare, gradaţie/salariu de 
merit timp de 1 – 3 ani; 
 - ridicarea gradaţiei/salariului de merit; 

- suspendarea contractului de muncă pe o perioadă până la 10 zile; 
- reducerea salariului de bază pe 1-3 luni cu 5-10%; 
- desfacerea contractului individual de muncă. 

 (3) În cazul studenţilor se pot aplica următoarele sancţiuni: 
 - mustrare scrisă; 
 - ridicarea bursei pe o perioadă 10-30 zile; 
 - eliminarea din cămin; 
 - interzicerea accesului în căminele studenţeşti; 
 - exmatricularea (cu sau fără drept de înmatriculare). 

D - Dispoziţii finale  
 Art. 18. Codul de etică universitară este însoţit de Regulamentul Comisiei de 
etică. 
 Art. 19. Codul de etică universitară şi aplicarea sa nu exclud şi nu înlocuiesc 
obligaţiile legale care revin membrilor comunităţii academice. 
 Art. 20. Codul de etică universitară este instituţional şi nu se poate substitui 
codurilor pentru cercetarea ştiinţifică de profil şi nici nu le suplineşte. 
 Art. 21. Senatul universităţii poate propune şi include pe parcurs şi alte 
prevederi specifice ale codului etic propriu. 
 
 Prezentul Cod de etică universitară a fost discutat şi aprobat în şedinţa 
Senatului USAMV Iaşi din 16 decembrie 2005. 
 
 
 
 
 
    Preşdinte Comisie de etică, 

    Prof. dr. H.c. Liviu Runceanu 
 
 
 


