APROBAT
la ședința Senatului UST
din 19 aprilie 2016
proces-verbal nr. 9

Preşedintele Senatului,
doctor, conf. universitar,
rector UST
E. Coropceanu

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI DE ETICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT
DIN TIRASPOL
1. Organizarea, structura și componența Comisiei de Etică a Universității de Stat
din Tiraspol.
Art. 1. La nivelul Universității funcţionează Comisia de Etică universitară (CEU). Structura şi
componenţa Comisiei de Etică universitară este propusă pe un termen de cinci ani de Consiliul de
Administraţie și confirmată de Senatul Universităţii de Stat din Tiraspol.
Art. 2. Membrii Comisiei de Etică trebuie să fie persoane integre, cu prestigiu profesional şi
autoritate morală. Nu pot fi membri ai Comisiei de Etică universitară persoanele care ocupă una din
următoarele funcţii: Rector, prorector, decan, prodecan, director de școală doctorală.
Art. 3 În termen de o lună de la alegerea Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol,
consiliile tuturor facultăţilor, catedrele universitare şi alte structuri universitare vor desemna câte un
reprezentant în Comisia de Etică a Universităţii. Studenţii membri în Senatul UST îşi vor desemna,
cu majoritate de voturi, din rândul acestora, un reprezentant în Comisia de Etică universitară.
Art. 4. În prima sa şedinţă, Comisia de Etică îşi alege un preşedinte şi un secretar.
Art. 5. Fiecare membru al Comisiei de Etică în cadrul şedinţelor are drept de vot.
Art. 6. Comisia de Etică se întruneşte trimestrial, în şedinţă ordinară, ori de câte ori este
nevoie, în întâlniri extraordinare. Cvorumul comisiei este constituit din jumătate plus unu din totalul
membrilor. Şedinţa extraordinară se convoacă de către preşedintele CEU sau alţi membri din
comisie, care fixează ordinea de zi, locul, data și ora la care va avea loc şedinţa.
Art. 7. Suportul logistic necesar pentru activitatea Comisiei de Etică universitară este asigurat
de către conducerea Universității de Stat din Tiraspol.
2. Atribuţiile şi competenţele Comisiei de Etică universitară.
Art. 8. Comisia de Etică are următoarele atribuţii:
8.1. Elaborează Codului de etică universitară, care este propus Senatului Universității de
Stat din Tiraspol spre aprobare;

1

8.2. Examinează şi soluţionează abaterile de la etica universitară sau de la buna conduită,
pe baza sesizărilor scrise sau prin autosesizare, conform Codului de etică universitară și propune
sancţiuni;
8.3. Realizează un raport anual referitor la situaţia respectării Codului de etică
universitară care se prezintă rectorului şi Senatului UST şi care constituie un document public.
Raportul nu conţine informaţii referitoare la cazurile nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile
respinse.
Art. 9. Comisia de Etică universitară elaborează recomandări şi desemnează exemplele de
bune practici privind aplicarea prevederilor Codului de etică a Universităţii de Stat din Tiraspol.
Art. 10. Competenţa Comisiei de Etică universitară acoperă numai problemele etice cuprinse
în Codul de etică a Universităţii de Stat din Tiraspol.
3. Procedura de soluţionare a sesizărilor
Art. 11. Orice persoană, din Universitate sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de
Etică universitară abaterile săvârşite de membrii comunităţii universitare.
Art. 12. Comisia de Etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.
Art. 13. Sesizările anonime nu se iau în consideraţie
Art. 14. Sesizările scrise pot fi comunicate prin apelarea lor direct către membrii CEU sau
redirecţionarea către Comisie de alte structuri universitare cărora le-au fost transmise iniţial acestea.
Art. 15. 15.1. La primirea sesizării scrise în termen de până la 5 zile, se convoacă şedinţa
Comisiei de Etică universitară pentru examinarea cazului. Preşedintele CEU va propune grupuri de
examinare a cazului care sunt aprobate de comisie cu majoritate simplă.
15.2. Nici un membru al Comisiei de Etică universitară nu poate fi împiedicat să
facă parte din grupurile de examinare a cazului, cu excepţia situaţiei când cazul respectiv îl pune
într-un conflict de interese evident sau când este recuzat de către cel care a depus sesizarea.
15.3 În cazul în care unul dintre membrii comisiei este recuzat motivat, invocânduse conflicte de interese, acesta nu va participa la examinare şi nici nu va avea drept de vot în cazul
respectiv.
Art. 16. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată care nu a respectat prevederile
Codului de etică universitară poate fi audiată de Comisia de Etică a UST sau poate să îşi formuleze
punctul de vedere în scris. În cazul în care anumite aspecte sesizate necesită lămuriri, persoana care
a făcut sesizarea va fi invitată la şedinţa Comisiei de Etică universitară.
Art. 17. Hotărârile Comisiei de Etică universitară cu privire la soluţionarea sesizărilor
referitor la abaterile de la Codul de etică al UST se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor
membrilor.
2

Art. 18. În urma examinării unor abateri de la prevederile Codului de etică a Universităţii de
Stat din Tiraspol, Comisia de Etică universitară elaborează un raport cu privire la faptele analizate,
menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual punctele de vedere ale
membrilor comisiei, în cazul când au fost divergenţe de opinii şi sancţiunile pe care le stabileşte în
cazul când sesizarea se confirmă.
Art. 19. Hotărârile Comisiei de Etică universitară sunt consemnate în Registrul de procese
verbale al CEU a UST şi validate prin semnăturile membrilor ei.
Art. 20. Dacă se constată că sesizarea nu este de competenţa Comisiei de Etică universitară,
aceasta este obligată în termen de 5 zile să refuze examinarea prin raport scris.
Art. 21. Comisia de Etică universitară va păstra procesele verbale şi materialele de lucru pe o
durată de 8 ani, într-un spaţiu adecvat, pus la dispoziţia acesteia de către conducerea universităţii.
4. Sancţiunile aplicate de Comisia de Etică universitară
Art. 22. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică a Universităţii de Stat din
Tiraspol, Comisia de Etică universitară stabileşte sancţiunile prevăzute de Codul de etică
universitară.
Art. 23. Comisia de Etică universitară preventiv sancţionării poate propune părţilor implicate:
1. Concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
2. Atenţionarea colegială în cadrul Comisiei de Etică universitară şi informarea conducerii
Universităţii de Stat din Tiraspol pentru luarea în consideraţie a neconformării persoanei respective
cu prevederile Codului de etică universitară.
Art. 24. Sancţiunile care se pot propune de către Comisia de Etică universitară pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită, pentru personalul didactic:
1. Avertisment scris;
2. Suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control, ca membru în comisii de doctorat, de masterat sau de licenţă;
3. Destituirea din funcţia de conducere dacă o deţine;
4. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă şi concedierea angajatului.
Art. 25. Sancţiunile care se pot propune de către Comisia de Etică universitară pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită pentru studenţi, masteranzi,
doctoranzi şi postdoctoranzi:
1. Avertisment scris;
2. Exmatricularea;
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3. Alte sancţiuni disciplinare prevăzute de Regulamentele interne a Universităţii de Stat din
Tiraspol.
Art. 26. Sancţiunile care se pot propune de către Comisia de Etică universitară pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită pentru personalul administrativ
şi auxiliar:
1. Avertisment scris;
2. Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
3. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 27. Sancţiunile stabilite de Comisia de Etică universitară sunt propuse spre aplicare
rectorului sau decanului, după caz. Ordinul va fi comunicat persoanei sancţionate în termen de 30
zile de la stabilirea sancţiunii de serviciul resurse umane a Universităţii de Stat din Tiraspol. Dreptul
persoanei nemulţumite de soluţia dată de Comisia de Etică universitară de a se adresa instanţei de
judecată, conform prevederilor legale, este garantat.
5. Dispoziţii finale
Art. 28. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii de Stat
din Tiraspol poate fi modificat la propunerea Comisiei de etică universitară sau a Consiliul de
Administraţie a UST. Modificările sunt aprobate de Senatul Universităţii de Stat din Tiraspol.
Art. 29. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică a Universităţii de Stat din Tiraspol
sunt stabilite prin prezentul Regulament de funcţionare, aprobat de Senatul UST.
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