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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică a Universității Tehnice a Moldovei (în 

coninuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile pct. 35 al Codului de etică 

și deontologie profesională al UTM. 

2. Prezentul Regulament asigură aplicarea dispozițiilor Codului de etică și deontologie profesională 

al UTM. 

 

II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA 

3. Structura şi componenţa Comisiei de etică a UTM (în coninuare – Comisie) se stabilesc conform 

pct. 36-40 din Codului de etică și deontologie profesională al UTM. Prestigiul profesional şi 

autoritatea morală sunt criteriile esenţiale pentru dobândirea calității de membru al Comisiei. 

4. Comisia are un număr de 11 membri, din care 9 reprezintă personalul științifico-didactic titular 

la UTM, iar 2 reprezintă studenții UTM. 

5. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă una dintre următoarele 

funcţii: rector, prorector, decan, prodecan, șef direcție, șef serviciu, șef de departament sau de 

centru de cercetare, director al școlii doctorale. 

6. Preşedintele Comisiei este ales dintre membrii acesteia, cu 2/3 de voturi. 

7. Președintele reprezintă Comisia în relaţiile cu conducerea UTM, Senatul UTM, Consiliul de 

Dezvoltare Strategică Instituțională și Consiliul de Administraţie, precum şi cu alte instituţii. 

Pregătirea și conducerea ședințelor, precum și menținerea evidenței și realizarea activității cu 

caracter administrativ intră în atribuțiile președintelui, cu sprijinul șefului Biroului Juridic al 

UTM. 

8. Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele având dreptul de a recomanda 

Senatului UTM înlocuirea membrilor care cumulează 3 absenţe nemotivate. 

9. Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, sincronizat cu mandatul Senatului. 

10. Membrii Comisiei sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul sesizărilor, 

audierilor, deliberărilor şi rapoartelor Comisiei, sub sancțiunea revocării mandatului de membru 

al Comisiei. Accesul terțelor părți la un dosar aflat la Comisie este interzis şi după finalizarea 

evaluării faptei, cu următoarele excepţii: la solicitarea organelor de stat abilitate, atunci când 

fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu respectarea confidenţialităţii datelor, precum și 

la solicitarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, științifico-didactice și 
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științifice în cadrul UTM atunci când se solicită informații despre candidatul la unul dintre 

posturile enumerate. 

11. Lucrările de secretariat (evidenţa documentelor, redactarea proceselor-verbale ale ședințelor, 

rapoartelor şi hotărârilor) ale Comisiei sunt gestionate de către șeful Biroului Juridic al UTM, cu 

suportul Serviciului Resurse Umane al UTM, cu respectarea obligației de confidențialitate, 

conform prevederilor pct. 10 ale prezentului Regulament. 

12. În cazul vacantării unui loc în Comisie sau în situația în care unui membru îi este imposibil să își 

exercite mandatul, se procedează la numirea unui alt membru în conformitate cu pct. 3 al 

prezentului Regulament. Mandatul noului membru expiră odată cu expirarea mandatului 

membrului pe care îl înlocuiește. 

13. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică și 

deontologie profesională al UTM, un membru al Comisiei se află în conflict de interese, acesta 

se va retrage de la evaluarea faptei sesizate, nu va participa la ședința (ședințele) în care se 

discută cazul respectiv și nu va fi luat în considerare la stabilirea cvorumului necesar ședinței de 

votare a hotărârii. 

14. În cazul în care, se examinează o presupusă încălcare a normelor de etică și deontologie 

profesională de către un membru al Comisiei, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate 

și nu va fi luat în considerare la stabilirea cvorumului necesar ședinței de votare a hotărârii. În 

cazul constatării săvârșirii abaterii de către membrul respectiv, acesta va fi exclus din 

componența Comisiei, cu interdicția definitivă de a deține vreo dată calitatea de membru al unei 

asemenea Comisii. 

 

III. ATRIBUȚIILE COMISIEI ȘI PROCEDURA DE EXAMINARE A SESIZĂRILOR 

15. Comisia are următoarele atribuții: 

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională al UTM; 

b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii 

activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului universitar şi constituie un 

document public, care este plasat pe site-ul UTM; 

c) contribuie la elaborarea și îmbunătățirea Codului de etică şi deontologie profesională al 

UTM, precum și a Regulamentului de funcționare a Comisiei de etică, care se propune 

Senatului universitar pentru adoptare; 
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d) atribuţiile stabilite de Codul educației al Republicii Moldova, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e) alte atribuţii prevăzute prin Carta universitară; 

f) urmăreşte respectarea Codului de etică și deontologie profesională al UTM. 

16. Orice persoană, din Universitate sau din afara Universităţii, poate sesiza Comisiei abateri 

săvârşite de membri ai comunităţii universitare din UTM. Comisia se poate autosesiza, la rândul 

său. 

17. Comisia poate fi sesizată în legătură cu fapte susceptibile de a încălca regulile şi principiile de 

etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă ale membrilor comunităţii 

universitare, respectiv ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor, 

cursanţilor de la Catedra Militară, ale beneficiarilor cursurilor de formare continuă oferite de 

CFC al UTM, ale personalului didactic, științifico-didactic şi științific, ale personalului auxiliar-

didactic, administrativ, tehnic și de deservire, precum și ale personalului de conducere. 

18. Fapta care se presupune că ar constitui o abatere de la prevederile Codului de etică și 

deontologie profesională al UTM va fi sesizată în scris, prin depunerea pentru înregistrare la 

Secretariatul UTM. Sesizarea semnată și scanată se poate transmite și în format electronic la 

adresa de email oficială a Comisiei, cu obligația de a fi prezentată ulterior în original. Nu vor fi 

luate în considerare sesizările anonime. În scopul respectării confidențialității, sesizările vor fi 

depuse în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică și deontologie profesională al 

UTM”. În momentul depunerii, personalul Secretariatului UTM nu va înregistra numele 

petiționarului, ci va atribui doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: 

„Sesizare Comisiei de etică și deontologie profesională al UTM”. 

19. Sesizarea va conține în mod obligatoriu următorele date: 

a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact); 

b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică şi deontologie 

profesională al UTM, respectiv de la prevederile Codului educației al RM, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte 

informaţii în vederea soluţionării sesizării; 

d) semnătura persoanei ce face sesizarea. 

20. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate 

în considerare de către Comisie și se clasează. 
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21. Comisia răspunde autorului sesizării, în termen de 5 de zile de la primirea acesteia, dacă se 

demarează sau nu procedura de analiză şi soluţionare a sesizării. 

22. Rezultatul deciziilor Comisiei pe marginea sesizării se comunică autorului sesizării după data 

finalizării examinării acesteia, dar nu mai târziu de 3 luni de la data săvârșirii presupusei abateri 

de la Codul de etică și deontologie profesională. 

23. În cazul autosesizării se va respecta următoarea procedură: un membru al Comisiei, inclusiv 

președintele poate solicita Comisiei să demareze procedura de autosesizare. Decizia privind 

autosesizarea se obţine prin vot direct, secret şi liber exprimat. Decizia privind autosesizarea se 

adoptă cu 2/3 a voturilor exprimate de membrii Comisiei. Membrii Comisiei care din motive 

întemeiate nu pot participa la şedinţa în care se votează, pot lăsa votul secretizat la secretariatul 

Comisiei. 

24. Președintele Comisiei (sau o persoană desemnată de acesta) va convoca Comisia în termen de 5 

zile lucrătoare de la data primirii sesizării și va comunica autorului sesizării în termen de cel 

mult 15 de zile informația referitor la demararea procedurilor de examinare a sesizării. 

25. Ședințele Comisiei nu sunt publice, iar subiectele de discuție vor fi consemnate într-un 

proces-verbal, redactat de șeful Biroului Juridic al UTM. Procesele-verbale nu sunt documente 

publice. 

26. În situaţiile în care este necesar, Comisia va decide citarea în vederea audierii, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat 

sesizarea. 

27. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică 

universitară şi de cercetare poate fi audiată de către Comisie sau poate fi invitată să îşi formuleze 

punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minimum 5 zile 

lucrătoare înaintea datei audierii. 

28. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine 

informaţii necesare soluţionării cauzei. Va fi păstrată confidenţialitatea privind identitatea 

acestor persoane. 

29. Comisia poate realiza înregistrarea audio şi/sau video a audierii, cu obligația de a solicita 

consimțământul participanților la ședință. 

30. În funcție de complexitatea cazului, Comisia poate apela la serviciile experţilor, care să sprijine 

analiza şi soluţionarea sesizărilor. 
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31. În urma cercetării circumstanțelor săvârșirii abaterilor, precum și a deliberărilor pe marginea 

sesizării, Comisia elaborează un raport ce conține demersurile procedurale necesare elaborării 

hotărârii. 

32. Hotărârile Comisiei cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică și 

deontologie profesională al UTM se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor 

Comisiei. Membrii Comisiei care din motive întemeiate nu pot participa la şedinţa în care se 

votează, pot lăsa votul secretizat la Șeful Biroului Juridic al UTM. 

33. Hotărârea Comisiei se comunică în scris/în format electronic autorului sesizării, precum şi celui 

împotriva căruia a fost depusă sesizarea, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data emiterii 

hotărârii. 

34. Raportul și hotărârea Comisiei sunt prezentate rectorului UTM. 

35. Hotărârile Comisiei cu privire la sancţiunile stabilite pentru abateri de la Codul de etică şi 

deontologie profesională pot fi contestate. Contestaţia se depune în termen de 15 zile din 

momentul emiterii la Secretariatul UTM în adresa Senatului UTM. 

 

IV. SANCȚIUNILE PENTRU ÎNCĂLCAREA 

CODULUI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

36. Sancţiunile care pot fi aplicate personalului didactic, științifico-didactic și științific de către 

Comisia de etică pentru încălcarea normelor Codului de etică și deontologie profesională al 

UTM sunt următoarele: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră; 

d) desfacerea disciplinară a contractului de muncă(art. 86 Codul muncii al RM). 

37. Aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la lit. c) și d) ale pct. 36 atrage decăderea din 

dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor didactice, științifico-didactice și 

științifice la UTM. 

38. În cazul încălcării normelor de integritate în activitatea de cercetare și săvârșirea fraudelor 

academice, pe lângă aplicarea sancțiunilor enumerate la pct. 36, Comisia poate solicita și 

retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de conduită. 

39. Sancţiunile care pot fi aplicate de către Comisia de etică pentru încălcarea normelor Codului de 

etică și deontologie profesională al UTM studenţilor, masteranzilor, doctoranzi, cursanților 

pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 
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a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră; 

d) pierderea locului în căminele UTM; 

e) exmatricularea, cu drept de reînmatriculare la UTM; 

f) exmatricularea, fără drept de reînmatriculare la UTM. 

40. Sancţiunile care pot fi aplicate de către Comisia de etică pentru încălcarea normelor Codului de 

etică și deontologie profesională al UTM altor categorii de personal sunt următoarele: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră; 

d) desfacerea disciplinară a contractului de muncă(art. 86 Codul muncii al RM). 

41. Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul 

cauzat de aceasta. 

42. Sancţiunile stabilite de Comisie sunt puse în aplicare prin ordinul rectorului, în termen de 15 zile 

de la emiterea Hotărârii. 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

43. Prezentul Regulament constituie parte integrantă a Codului de etică și deontologie profesională 

al UTM și intră în vigoare de la data aprobării de Senat. 


