
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Se impune tuturor studenţilor înmatriculaţi în U.T.M. să respecte 
cerinţele/revendicările prezentului Cod de Onoare, acesta aplicându-se întregii 
activităţi academice în cadrul universităţii. Nerespectarea acestui Cod de Onoare 
atrage după sine aplicarea unor penalităţi şi pedepse pe măsura încălcărilor admise. 

 
JURĂMÂNTUL STUDENTULUI LA ÎNMATRICULAREA ÎN U.T.M. 
 
La înmatricularea mea în Universitatea Tehnică a Moldovei promit solemn să 

am un comportament, care să facă cinste comunităţii universitare, şi să respect 
Codul de Onoare al Studenţilor U.T.M. În caz dacă voi încălca acest Cod de 
Onoare, voi accepta pedeapsa sau penalitatea aplicată, inclusiv exmatricularea din 
universitate.  

 
PREAMBUL 
 
Noi studenţii U.T.M., 
� în baza dreptului nostru la educaţie, prevăzut de Constituţia Republicii 

Moldova; 
� fiind conştienţi de cât de important este să obţinem studii superioare cu 

adevărat calitative în condiţiile economiei de piaţă; 
� căutând să punem în practică principiul studiilor corecte; 
� susţinând angajamentul nostru de a menţine şi de a consolida onoarea 

universităţii noastre; 
� contribuind la formarea şi dezvoltarea în cadrul universităţii a unor tradiţii 
şi idei progresiste; 

� îndreptându-ne eforturile spre crearea unui mediu de integritate, încredere 
şi spre stabilirea unor relaţii cu adevărat democratice în cadrul U.T.M.; 

� fiind hotărâţi să formăm o cultură academică comună în cadrul universităţii 
şi să ajutăm fiecare student să se adapteze la viaţa în universitate; 

� dorind să îndreptăţim propriile speranţe şi speranţele părinţilor şi 
profesorilor noştri; 

� căutând să eliminăm orice formă de comportament incorect în viaţa noastră 
studenţească; 

� dorind să dezvoltăm sistemul de autoadministrare a studenţilor din U.T.M., 
 
am adoptat Codul de Onoare în mai 2006, în cadrul referendumului studenţesc 

general.  
 
Codul de Onoare reflectă voinţa şi decizia prezentei generaţii studenţeşti de a 

avea o comunitate onorabilă şi civilizată şi garantează pedeapsa severă şi dreaptă 
pentru orice comportament şi acţiuni necinstite şi nedemne de un student al U.T.M. 
– membru al comunităţii universitare.  

 
 
Angajamentul de a respecta Codul de Onoare al Studenţilor U.T.M. implică: 



� Avantajul de a fi demn de comunitatea universitară de astăzi şi de cea din 
trecut, a se mândri de activităţile şi cu personalităţile marcante, care s-au 
efectuat şi s-au perindat de-a lungul celor peste 40 ani de fiinţare a 
universităţii, cu personalul didactic, care ne instruieşte în spiritul tradiţiilor, 
care s-au format/cristalizat la U.T.M.,  

� dar şi multe responsabilităţi – respectul pentru ideile, valorile şi 
proprietatea altora, disponibilitatea de a-şi subordona propriile interese 
intereselor şi bunăstării întregii comunităţi universitare şi gătinţa de a 
respecta Statutul U.T.M., Regulamentele de ordine interioară în campusul 
universitar şi căminele studenţeşti. 

 
Pentru a menţine un mediu adecvat în Campusul Universităţii este necesar 

devotamentul fiecărui student. Acest devotament presupune integritatea personală, 
care se extinde de la refuzul de a tolera încălcarea revendicărilor acestui Cod de 
Onoare şi a altor regulamente în vigoare pentru viaţa comunităţii universitare şi 
până la susţinerea pedepsei sau penalităţii corespunzătoare a celor ce au încălcat 
spiritul şi prevederile Codului de Onoare.  

 
Lipsa unui devotament total pune în pericol însăşi esenţa integrităţii şi fiinţării 

Universităţii Tehnice a Moldovei. Cei, care vor admite un comportament necinstit 
şi neadecvat numelui de Student al U.T.M., vor fi pedepsiţi, inclusiv cu 
exmatricularea din universitate. Studenţii, care nu cunosc sau nu acceptă conceptul 
de onoare, sau care au avut un comportament necinstit în trecut sunt îndemnaţi să 
se gândească şi să-şi aleagă alte opţiuni decât U.T.M., iar cei care doresc să se 
schimbe în spiritul onoarei sunt invitaţi să se alăture comunităţii universitare a 
U.T.M., acceptând în mod oficial Codul de Onoare al Studenţilor U.T.M. în cadrul 
unei ceremonii la începutul carierei lor academice în cadrul U.T.M., la 
înmatriculare.  

 
CODUL DE ONOARE AL STUDENŢILOR U.T.M. 

 
Orice student, care este înmatriculat la U.T.M., este obligat să se conformeze 

unui model de încredere reciprocă şi integritate academică şi se va purta în mod 
cinstit cu orice membru al comunităţii universitare. Fiecare student trebuie să 
conştientizeze, că este de datoria lui să păstreze şi să consolideze spiritul 
integrităţii academice.  

Integritatea academică este un angajament faţă de cele cinci valori spirituale 
fundamentale: onestitatea, încrederea, corectitudinea, respectul şi responsabilitatea. 
Din aceste valori decurg princiile de conduită morală, care sunt la baza prezentului 
Cod de Onoare al Studenţilor U.T.M. 

Studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei se vor abţine şi vor descuraja orice 
încercări de înşelăciune şi minciună, vandalism, furt, plagiat şi copiat, de 
comportare necinstită şi nedemnă şi alte încălcări ale regulamentelor U.T.M. 
Atunci când va fi comisă şi descoperită orice încălcare a Codului de Onoare fiecare 



student trebuie să aducă la cunoştinţa Consiliului Codului de Onoare sau 
decanatului facultăţii această încălcare.  

 
Articolul 1 
Acest Cod stă la baza unei eficiente autoadministrări a studenţilor, este 

începutul formării unor relaţii cu adevărat democratice în cadrul Universităţii 
Tehnice a Moldovei şi garanţia faptului că studenţii vor primi o pregătire cu 
adevărat eficientă şi de calitate, în rezultatul căreia vor fi solicitaţi pe piaţa de 
muncă. Fiecare student trebuie să respecte toate normele stabilite de către Codul de 
Onoare şi regulile de comportament al studenţilor universităţii. 

 
Articolul 2  
Studenţii U.T.M. consideră că ţine de onoarea lor: 
2.1. Să ţină minte că eforturile comune şi rezultatele muncii studenţilor de la 

toate facultăţile pot fi subminate prin lipsa de activitate, printr-o acţiune amorală, 
sau deviere de la acest Cod, chiar şi a unui singur student; 

2.2. Să fie cinstiţi cu sine însuşi, cu partenerii lor şi cu concurenţii; 
2.3. Să considere că este obligaţia lor morală să fie organizaţi, disciplinaţi, să 

dea dovadă de iniţiativă în procesul de instruire, să perceapă critica şi observaţiile 
colegilor şi profesorilor, precum şi a cetăţenilor mai în vârstă sau cu o poziţie mai 
înaltă în mod corect şi cu demnitate; 

2.4. Să se ocupe de o problemă doar fiind siguri de propria competenţă în 
domeniu; 

2.5. Să poarte cu demnitate titlul de student al U.T.M.; 
2.6. Să participe activ la viaţa socială a universităţii şi în măsura posibilităţilor 

să contribuie la îmbunătăţirea imaginii U.T.M.; 
2.7. Să cunoască realizările culturale umane, bogăţia spirituală şi tradiţiile 

etniilor conlocuitoare din Republica Moldova. Să ţină minte că populaţia Moldovei 
crede şi speră, că actualii studenţi sunt viitorii profesionişti şi specialişti de înaltă 
calificare, datorită cărora statul nostru va prospera în timp; 

2.8. Să păstreze şi să dezvolte cele mai bune tradiţii ale studenţilor UTM: 
patriotismul, colegialitatea şi ajutorul reciproc, curajul şi altruismul, nobleţea şi 
devotamentul faţă de propriile obligaţii, măiestria şi profesionalismul; 

2.9. Să fie un exemplu de respect al demnităţii umane, de protecţie a colegilor 
de universitate şi profesorilor, indiferent de originea, naţionalitatea, statutul social, 
părerile politice sau apartenenţa religioasă sau idei despre lume a acestora; 

2.10. Să merite dreptul de a se mândri şi de a purta titlul de student al U.T.M. 
 
Articolul 3 
Studenţii au următoarele obligaţii: 
3.1. Să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminare, lucrări de 

laborator, precum şi la verificările periodice; 
3.2. Să susţină toate formele de evaluare a cunoştinţelor prevăzute în cadrul 

sesiunilor de examene; 
3.3. Să-şi verifice situaţia academică la sfârşitul fiecărui an de studiu; 



3.4. Să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în spaţiile 
de învăţământ, cămine, cantine etc., răspunzând pentru bunurile distruse; 

3.5. Să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, precum şi faţă 
de cadrele didactice şi personalul administrativ şi auxiliar; 

3.6. Să excludă din vocabular expresiile necenzurate, obscene, vulgare; 
3.7. Să nu insulte, să  nu ofenseze cadrele didactice, administrative, auxiliare 

şi colegii; 
3.8. Să respecte regulile de prevenire a incendiilor; 
3.9. Să nu fumeze în incinta universităţii, să folosească pentru fumat numai 

locurile special amenajate.  
 
Articolul 4 
Sunt considerate lipsă de integritate academică (dezonoare academică) a 

studenţilor următoarele încălcări: 
4.1. Comportament şi acţiuni necinstite; 
4.2. Împiedicarea mersului normal al activităţilor de instruire, încălcarea 

ordinii în sălile de studii în timpul orelor;  
4.3. Plagiatul  şi copierea; 
4.4. Utilizarea legăturilor de rudenie, de serviciu sau de alt gen pentru 

obţinerea unei note sau a altui beneficiu nemeritat; 
4.5. Utilizarea unui dublor, înlocuitor sau persoană autorizată în timpul 

examenului sau altei forme de evaluare a cunoştinţelor; 
4.6. Absenţe nemotivate şi premeditate de la orele de curs;  
4.7. Întârzierile la cursuri;  
4.8. Colaborarea la executarea/pregătirea unei sarcini individuale în cadrul 

lucrărilor de control, a testelor sau examenelor (a sufla / a şopti răspunsul corect la 
întrebare);  

4.9. Lipsa de respect faţă de profesor (jigniri, tot felul de ameninţări, 
exercitarea presiunii etc.); 

4.10. Falsificarea diferitor documente; 
4.11. Comportament de ameninţare, hărţuire sau atentat în campus; 
4.12. Comportament dezordonat şi diversionist în campus;  
4.13. Posedarea sau folosirea armelor în campus; 
4.14. Posedarea şi folosirea a drogurilor şi alcoolului în campus.  
4.15. Utilizarea neautorizată a facilităţilor şi serviciilor universităţii; 
4.16. Intervenirea intenţionată pe teritoriul universităţii sau la activităţile 

universitare cu expresii libere, indecente, necuviincioase, fără ruşine, obscene şi  
înjurături/sudalme; 

4.17. Încălcarea regulamentelor universităţii; 
4.18. Încălcarea legilor statului în campusul universitar şi în afara lui. 
 
Articolul 5  
Se consideră încălcări/infracţiuni deosebit de grave acţiunile legate de mituire, 

care cad sub incidenţa Codului Penal al Republicii Moldova. Studenţii care vor fi 
atraşi la răspundere penală pentru mituire vor fi exmatriculaţi din universitate. 



Conform Codului Penal al R.M. următoarele acţiuni ţin de mituire: corupere 
activă (mituire), corupere pasivă (luare de mită) şi mijlocirea în corupere activă 
(trafic de influenţă). 

Mituirea sau coruperea activă înseamnă promisiunea, oferirea sau darea unui 
cadru didactic sau unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin 
mijlocitor, de bani, bunuri sau servicii în scopul promovării ilicite ale examenelor, 
colocviilor, lucrărilor, proiectelor individuale de an sau a altor forme de evaluare a 
cunoştinţelor, a altor privilegii şi avantaje, sau a oarecare decizie favorabilă, ce nu 
se cuvine.  

Mijlocirea în coruperea activă (mituire) sau trafic de influenţă înseamnă 
primirea sau estorcarea de bani, acceptarea de servicii sau avantaje pentru sine sau 
altă persoană în scopul de a face să îndeplinească acţiunile ilicite, menţionate mai 
sus, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite.  

 
Articolul 6 
Studenţii consideră că ţine de onoarea lor să stabilească în UTM ordinea şi 

relaţiile prevăzute în articolul 2, precum şi să ducă lupta cu toate manifestările 
dezonorante (lipsei de integritate academică), lista cărora a fost stabilită în articolul 
4 şi 5 al acestui cod.  

 
Articolul 7 
Fiecare student, prezentându-se ca student al UTM, menţine standardele înalte 

de onoare şi corectitudine. Studentul se luptă pentru aceste standarde în 
prezentările sale, la efectuarea muncii de cercetare, respectă proprietatea şi 
drepturile celorlalţi. 

 
Articolul 8 
Studenţii UTM consideră că lipsa de integritate academică (dezonorarea 

academică) poate contribui la: 
6.1. Deteriorarea imaginii şi a statutului social al UTM; 
6.2. Neînţelegeri între studenţi şi profesori, conflicte în mediul studenţesc; 
6.3. Daune directe pentru bugetul familiei studenţilor, care-şi fac studiile în 

bază de contract, precum şi irosirea resurselor de stat, în cazul studenţilor care 
învaţă cu susţinere de la buget; 

6.4. Neîncrederea profesorilor în studenţi. 
 
Articolul 9 
În legătură cu aceea că procesul de studii la UTM este unul bilateral, la care 

participă şi profesorii, şi ţinând cont de faptul că studenţii în multe privinţe depind 
de profesori, de corectitudinea în notarea cunoştinţelor şi lucrărilor individuale, de 
an etc., de dorinţa şi dispoziţia acestora, studenţii UTM fac apel să se stabilească 
nişte relaţii transparente şi prietenoase între studenţi şi profesori, bazate pe respect 
reciproc, încredere şi responsabilitate. Cea mai potrivită formă de organizare a 
unor asemenea relaţii este semnarea uni acord între studenţi, reprezentaţi de 
Senatul studenţesc, şi administraţie.  



Clauzele de bază ale acestui acord trebuie să se bazeze pe articolele acestui 
Cod. 

 
Articolul 10 
Studenţii UTM au dreptul să facă propuneri pentru Codul de Etică şi Conduită 

Universitară a Profesorilor UTM şi să ceară respectarea acestora. 
 
Articolul 11 
Studenţii UTM consideră acest cod a fi un act normativ deosebit de important 

şi speră că promoţiile viitoare din UTM vor susţine această mişcare a noastră 
pentru integritate academică. Cu scopul de a proteja acest Cod de influenţele 
birocratice, pot fi făcute modificări şi completări ale acestui cod doar prin 
referendum general al studenţilor UTM, după discutarea şi aprobarea obligatorie a 
modificărilor şi completărilor propuse la Adunarea generală a Corpului Studenţesc 
al UTM. Toate propunerile sunt analizate nu mai devreme decât peste zece zile şi 
nu mai târziu decât peste o lună din momentul în care au fost înaintate de către 
Consiliul Codului de Onoare al Studenţilor UTM. 

 
Articolul 12 
Pentru controlul respectării prevederilor acestui Cod se va crea în cadrul 

universităţii un organ de lucru – Consiliul Codului de Onoare a Studenţilor U.T.M. 
Statutul acestui consiliu a fost aprobat în cadrul aceluiaşi referendum studenţesc 
general, care a adoptat prezentul Cod. 

 
Articolul 13 
Pedeapsa va corespunde gravităţii încălcării săvârşite. Pot fi utilizate 

următoarele măsuri de pedeapsă/sancţiuni neacademice:  
� scrisoare de prevenire studentului şi părinţilor/tutorilor săi; 
� observaţie în faţa colegilor de grupă academică; 
� observaţie în presa universitară; 
� munca în favoarea comunităţii universitare; 
� frecventarea unui seminar de etică academică; 
� lucrare scrisă de reflectare a încălcării Codului de Onoare; 
� pedeapsă condiţionată sub supravegherea altor persoane; 
� mustrare;  
� suspendarea temporară de la procesul de studii;  
� exmatricularea.  
Dacă decizia finală, care s-a luat în urma examinării plângerii în baza acestui 

Cod, este în favoarea studentului, atunci plângerea nu se înregistrează în dosarul 
lui personal, şi procesul de examinare a plângerii nu va apărea în dosar sub nici o 
formă. Măsurile de pedeapsă aplicate de către rector trebuie să fie înregistrate în 
dosarul personal al studentului la secţiunea încălcărilor şi să fie însoţite de 
explicarea plângerii şi de dovezi. 

 



Articolul 14 
Studentul, care cunoaşte şi respectă acest Cod, are o bună reputaţie morală în 

U.T.M. În cazul nerespectării normelor acestui Cod studentului îi pot fi aplicate 
măsurile de pedeapsă, legate doar cu relaţiile lui cu instituţia de învăţământ (adică 
cu statutul său de student), care sunt stabilite în Articolul 12. Toate măsurile de 
pedeapsă sunt aplicate de către rector doar în baza recomandării Consiliului 
Codului de Onoare al Studenţilor U.T.M. 

 
Articolul 15 
Fiecare student, căruia în baza acestui Cod i-au fost aplicate măsuri de 

pedeapsă de către rector cu recomandarea Consiliului Codului de Onoare, are 
dreptul să facă apel în Senatul Studenţesc al U.T.M. Cererea de apel va fi 
examinată de către preşedinte timp de 7 zile după decizia rectorului; în cazul în 
care Senatul Studenţesc nu acceptă să examineze cererea de apel, decizia rectorului 
rămâne în vigoare. Procesul de examinare se face în baza statutului Senatului 
Studenţesc.  

În cazul în care Consiliul Codului de Onoare consideră că această plângere 
concretă este în afara competenţelor sale, el poate transmite cazul la Departamentul 
pentru munca educaţională al U.T.M. Procedurile de examinare a plângerilor legate 
de încălcarea de către studenţi a normelor de comportament sunt descrise în 
Statutul Codului de Onoare.  


