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COD DE ETICĂ UNIVERSITAR Ă 
    
 
PREAMBUL 
 

Codul de etică universitară reprezintă un contract moral între studenŃi, cadrele didactice, 
personalul administrativ, didactic auxiliar şi comunitatea universitară ca întreg, în scopul 
stabilirii unui climat bazat pe etică şi moralitate în relaŃiile dintre membri universităŃii şi în raport 
cu cei din afara universităŃii. Codul de etică prevede formularea explicită a idealurilor, valorilor, 
principiilor şi normelor morale pe care consimt să le respecte şi să la aplice în activitatea curentă 
membrii comunităŃii academice. Codul de etică prezintă standardele morale pe care îşi propune 
să le urmeze comunitatea noastră universitară în vederea dezvoltării unei culturi instituŃionale 
bazată pe respect pentru autonomia şi libertatea fiecărui membru al comunităŃii universitare, 
precum şi pe creşterea responsabilităŃii individuale. 

Codul de etică contribuie la formarea şi menŃinerea unui mediu universitar bazat pe 
competiŃie şi cooperare, desfăşurate după reguli corecte, la evaluarea transparentă şi dreaptă a 
meritelor studenŃilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar şi personalului administrativ, 
fiind un ghid de integritate academică. 

Codul de etică evidenŃiază angajamentul de principiu al conducerii universităŃii, 
facultăŃilor, catedrelor, departamentelor şi serviciilor faŃă de valorile şi normele de etică 
universitară, fiind un cadru de referinŃă în orientarea deciziilor şi a acŃiunilor pentru promovarea 
unei imagini pozitive a universităŃii şi contribuind la reputaŃia universităŃii şi la respectul pe care 
studenŃii, absolvenŃii, cadrele didactice, firmele şi instituŃiile care angajează absolvenŃii îl au faŃă 
de universitate. 
 
 
A. PRINCIPII GENERALE 
 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-
Napoca) este instituŃie de învăŃământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi 
proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 
84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte 
normative în vigoare, având atribuŃii în domeniul învăŃământului superior, al cercetării ştiinŃifice 
şi alte activităŃi în sprijinul acestora. 

USAMV Cluj-Napoca este o comunitate academică distinctă, care îşi desfăşoară 
activitatea în condiŃii de autonomie şi libertate academică, într-un spaŃiu propriu, pe baza unui 
buget propriu. 

Comunitatea academică este constituită din corpul profesoral, personalul de cercetare şi 
studenŃii facultăŃilor. Rămân membri ai comunităŃii academice foştii profesori şi cercetători ai 
UniversităŃii care se pensionează. 
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Comunitatea academică foloseşte în activitatea sa personal didactic auxiliar şi personal 
administrativ. 

Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează 
integritatea academică. Membrii săi se angajează să contribuie la dezvoltarea democratică şi la 
prosperitatea societăŃii. Valorile şi principiile pe care le promovăm în mod deosebit şi a căror 
realizare efectivă încercăm să o asigurăm sunt: libertatea academică, autonomia personală, 
dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, 
transparenŃa, respectul şi toleranŃa, responsabilitatea, bunăvoinŃa şi grija . 

Obiectul activităŃii USAMV Cluj-Napoca constă în: 
- formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile producŃiei vegetale şi 

animale, a sănătăŃii animalelor, procesării produselor agroalimentare, comercializării produselor 
agricole primare şi prelucrate, ameliorării şi gestionării fondului funciar agricol, protecŃiei 
mediului, silviculturii, biotehnologiilor, gestionării sistemelor de producŃie agricolă şi dezvoltării 
rurale; 

- perfecŃionarea specialiştilor prin învăŃământ postuniversitar, masterat, doctorantură şi 
pregătire continuă; 

- perfecŃionarea sistemului de instruire, inclusiv a activităŃilor din cadrul 
departamentului pentru ÎnvăŃământ la DistanŃă; 

-desfăşurarea unei susŃinute activităŃii de cercetare ştiinŃifică care să contribuie la 
dezvoltarea patrimoniului ştiinŃific naŃional şi mondial; 

- activităŃi de consultanŃă; 
- exploatarea fermelor din structura universităŃii prin producerea, prelucrarea şi 

comercializarea bunurilor de origine vegetală (cereale, plante tehnice, legume, fructe, struguri şi 
produse industrializate obŃinute din acestea – furaje combinate, produse de panificaŃie, uleiuri 
alimentare, conserve de legume şi fructe, vin, sucuri naturale etc) şi de origine animală (animale 
vii, carne, peşte, lapte, ouă, lână, miere şi produse obŃinute din industrializarea acestora – 
mezeluri, brânzeturi, conserve din carne şi peşte etc.); 

- activităŃi de transport produse şi persoane; 
- activităŃi de prestări servicii; 
- activităŃi de proiectare şi construcŃii civile şi industriale; 
- activităŃi de îmbunătăŃiri funciare şi protecŃia mediului. 
 
Valorile pe care USAMV Cluj-Napoca le cultivă şi le respectă în raportul dintre 

membrii ei sunt bazate pe: 
1. Libertatea academică 

Universitatea este un spaŃiu liber de ingerinŃe, presiuni şi constrângeri politice, 
religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură ştiinŃifică, legală şi etică. 
Membrii universităŃii sunt protejaŃi faŃă de cenzură, manipulări, persecuŃii, în condiŃiile 
respectării standardelor ştiinŃifice şi a responsabilităŃilor profesionale.  

Orice membru al comunităŃii universitare trebuie să evite lezarea libertăŃii celorlalŃi, pe 
baza respectului pentru diferenŃe. Încurajăm abordarea critică, parteneriatul intelectual şi 
cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinŃele religioase.   

 
2. Autonomia personală 

Universitatea promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest 
scop asigurăm exercitarea consimŃământului informat în privinŃa programelor, concursurilor şi 
oportunităŃilor de studiu şi cercetare şi oferim oportunităŃi pentru ca fiecare membru al 
universităŃii să poată lua şi aplica decizii în privinŃa propriei  cariere academice şi profesionale  

 
 
 
 



3. Dreptatea şi echitatea 
Membrii universităŃii vor fi trataŃi drept, corect şi echitabil. Nu permitem discriminarea 

sau exploatarea, indiferent că acestea sunt directe sau indirecte, şi aderăm la ideea că dreptatea 
se bazează pe împărŃirea corectă şi echitabilă a puterii şi prevenirea abuzului de putere.  

Universitatea adoptă măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse în acces 
la studii, angajare şi la programe, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea 
şi combaterea oricărei forme de corupŃie, favoritism şi nepotism. 

 
4. Meritul  

Universitatea noastră asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor 
personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituŃionale. Printre acestea se 
numără dedicarea faŃă de profesie şi studiu, faŃă de instituŃie şi membrii comunităŃii academice, 
creativitatea şi talentul,  eficienŃa şi performanŃa. 
 
5. Profesionalismul 

Universitatea noastră se angajează să cultive un mediu propice pentru cercetare şi 
competitivitate. În acest scop, dezvoltăm programe academice la standarde înalte, capabile să 
conducă la evoluŃia cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului 
nostru în cercetare. Încurajăm şi recompensăm orientarea spre calitate ştiinŃifică, pedagogică, 
în mod deosebit spre excelenŃă, a profesorilor, cercetătorilor, studenŃilor şi a programelor de 
studii şi cercetare. Cultivăm iniŃiativa şi curiozitatea ştiinŃifică. Încurajăm şi recompensăm 
eficienŃa, calitatea şi excelenŃa profesională la nivel managerial şi administrativ. AcŃionăm 
împotriva imposturii amatorismului, superficialităŃii, dezinteresului şi plafonării. 

 
6. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală  

Universitatea apără dreptul la proprietate intelectuală.  
Beneficiile şi răsplăŃile vor fi acordate celor care se află la originea proprietăŃii 

intelectuale. ToŃi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin 
publice trebuie menŃionaŃi, în spiritul onestităŃii profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinŃei.  

Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală:  plagiatul total sau parŃial, copiatul în 
cadrul examenelor sau concursurilor, “fabricarea” rezultatelor cercetărilor, substituirea 
lucrărilor sau a identităŃii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau 
profesori, ca şi tentativele de corupere spre fraudă.  

 
7. TransparenŃa 

Universitatea respectă principiul transparenŃei tuturor categoriilor de informaŃii care 
interesează membrii comunităŃii universitare, potenŃialii candidaŃi, absolvenŃii, instituŃiile cu 
care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta 
facilităm egalitatea de şanse în competiŃie şi  asigurăm accesul echitabil la resursele 
universitare. Universitatea interzice ascunderea,  falsificarea sau denaturarea informaŃiilor  la 
care au dreptul membrii săi şi publicul larg. 

 
 

8. Responsabilitatea profesională şi socială 
Universitatea noastră îşi încurajează membrii să se distingă prin activism şi implicare 

în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăŃenie responsabilă. Programele şi 
activităŃile universitare vor fi orientate către nevoile societăŃii. Atunci când membrii săi 
reprezintă public Universitatea, trebuie să respecte standardele etice şi profesionale.  

Garantăm membrilor universităŃii dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat 
încălcările standardelor profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor comunităŃii 
universitare şi colaboratorilor. 



Nu sunt permise : dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi 
persoanelor din instituŃie de către membrii propriei comunităŃii academice.  

Nu admitem nepotismul şi nu încurajăm angajarea în comunitatea academică de rude 
până la gradul II. 

  
9. Respectul şi toleranŃa 

Universitatea promovează existenŃa unei comunităŃi academice şi rezidenŃiale în cadrul 
căreia este respectată demnitatea fiecăruia într-un climat liber de orice manifestare şi formă de 
hărŃuire, exploatare, umilire, dispreŃ, ameninŃare sau intimidare. Universitatea aderă la 
valoarea toleranŃei faŃă de diferenŃele între oameni, între opinii, credinŃe şi preferinŃe 
intelectuale. Nu permitem manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi  
hărŃuirea sexuală. 

 
 

10. BunăvoinŃa şi grija 
Universitatea noastră consideră dezirabile bunăvoinŃa şi grija. În acest sens 

încurajează aprecierea, mândria şi recunoştinŃa faŃă de cei merituoşi, empatia, compasiunea, 
sprijinul faŃă de cei aflaŃi în nevoie, amabilitatea, politeŃea, altruismul, înŃelegerea, 
solidaritatea, solicitudinea, promptitudinea şi optimismul faŃă de toŃi membrii comunităŃii 
academice. Totodată descurajăm şi socotim indezirabile comportamentele care denotă invidie, 
cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres. 

Universitatea noastră este recunoscătoare faŃă de toŃi cei care, în situaŃii de crize 
majore sau calamităŃi, sunt dispuşi la autosacrificiu. 

 
NOTĂ 
Pentru ca acest Cod să devină operant este însoŃit de Memorandum explicativ şi de 

Statutul Comisiei de etică. 
Codul de etică şi aplicarea sa nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaŃiile 

legale care revin membrilor universităŃii.  
Codul de etică universitară este unul instituŃional. Nu se poate substitui codurilor 

pentru cercetarea ştiin Ńifică de profil şi nici nu le suplineşte pe acestea. 
 
 
 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului USAMV Cluj-Napoca la data de 
11.09.2009 

 
 
 

 
 
 
 


