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REGULAMENTUL ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
AL COMISIEI DE ETICA SI DEONTOLOGIE UNIVERSITARA 

A 
UMF CAROL DAVILA 

 
 
Comisia de etica universitara a UMF Carol Davila, numita Comisia de Etica 
si Deontologie Universitara a UMF Carol Davila, CEDU, a elaborat prezentul 
regulament care priveste buna sa organizare si functionare.  
 
 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 

 
Art. 1 Temei si independenta 
Comisia de Etică şi Deontologie Universitară, CEDU, este o structura 
independenta a UMF Carol Davila Bucuresti care isi desfasoara activitatea 
in temeiul legii cu atributii si competente stabilite prin dispozitiile Legii 
Educatiei Nationale nr. 1/2011 art. 306-320, a legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, 
cu modificările şi completările ulterioare, a Codului de Etica a UMF Carol 
Davila precum si a Cartei Universitare a Universitatii de Medicina si 
Farmacie “Carol Davila” adoptate de catre Senatul Universitatii de Medicina 
si Farmacie Carol Davila Buc. 
 
Art.2 Atributiile CEDU 
Comisia de Etică şi Deontologie Universitară are urmatoarele atribuţii: 

(1) analizeaza si solutioneaza abaterile de la etica universitara, pe 
baza sesizarilor sau prin autosesizare, conform Codului de etica si 
deontologie universitara;  

(2) realizeaza un raport anual referitor la situatia respectarii eticii 
universitare si a eticii activitatilor de cercetare, care se prezinta 
rectorului, senatului universitar si constituie un document public;  

(3) contribuie la elaborarea Codului de etica si deontologie 
universitara, care se propune senatului universitar pentru 
adoptare si includere in Carta universitara;  

(4) urmãreste respectarea Codului de Etica si Deontologie al UMF 
Carol Davila  

(5) alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Carta universitara, 
conform legii 
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Art. 3Structura şi componenţa CEDU 
(1) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de 
consiliul de administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de 
Rector.  
(2) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional si autoritate 
moralaa caror comportament moral este fara repros  
(3) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care 
ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-
dezvoltare, proiectare, microproducţie. 
 
Art. 4.Obligatii. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, CEDU are 
următoarele obligaţii: 

(1) În cazul abaterilor de la etica universitara precum si de la buna 
conduita in cercetare, sesizate în scris, pe bazã de dovezi, de 
persoane sau instituţii cunoscute, CEDU va proceda la informarea 
în scris a persoanei/persoanelor impotriva carora s-a depus o 
sesizare cu privire la începerea unei investigatii, motivele şi 
dovezile existente, va proceda la verificarea naturii faptelor care 
fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor, va desfasura dupa 
caz,lucrari si cercetari propriisi va intocmi un raport prin care isi 
va fundamenta hotararileconţinând eventualele recomandări 
si/sau sancţiuni 

(2) sa intocmeasca un raport anual privind respectarea eticii 
universitare si a eticii activitatilor de cercetare  

(3) să contribuie la elaborarea Codului de etica si deontologie 
universitarasi sa propună modificări şi completări spre adoptare 
si includere in Carta universitara 

(4) sa vegheze ca normele etice ale Codului de etica si deontologie 
universitara in UMF Carol Davila sa fie respectatede catre toti 
membrii comunitatii academice iar deciziile sale puse in practica 

 
Art. 5.Jurisdictia Comisiei 
(1) Sub jurisdictia CEDU se afla toate persoanele care fac parte din 
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti sau sunt in 
relatii cu aceasta, dupa cum urmeaza: 

i. studenti (toate nivelurile si formele de studiu) 
ii. cadre didactice (titulari, asociati, consultanti, invitati) 

iii. membri ai corpului de conducere  
iv. membri ai corpului administrativ 
v. doctoranzi ai Universitatii 
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(2) Sub jurisdictia CEDU intra actele ce pot constitui abateri de la Codul de 
Etica si Deontologie Universitara al UMF Carol Davila, petrecute atat in 
campusul universitar cat si in afara acestuia, ale persoanelor ce constituie 
comunitatea academica a UMF Carol Davila mai sus-. 
(3) Orice persoană cu funcţie de conducere din Universitate, care primeşte 
o sesizare privind încălcarea eticii universitare, are obligaţia de a o înainta 
Comisiei de etică universitară. 
 
Art. 6 Raportul de analiza anual al CEDU  
In legătură cu prezentarea unui raport anual în faţa Senatului şi a 
Rectorului, referitor la activitatea Comisiei, aceasta are obligatia ca: 

a) Să elaboreze un raport anual referitor la situatia respectarii eticii 
universitare si a eticii activitatilor de cercetare, care se prezinta 
rectorului, senatului universitar si constituie un document public în 
termen de 30 de zile de la data încheierii fiecărui an de mandat;  

b) Să înainteze raportul Senatului Universităţii, şi să-l facă public prin 
afişarea pe website-ul Universităţii;  

c) Raportul nu va contine informatii ori detalii cu privire la cazurile ce 
nu au fost demonstrate ori ale caror sesizari au fost respinse (cu 
exceptia unor simple statistici) ci doar asupra cazurilor fata de care 
Comisia a emis hotarari.  

d) Raportul va pastra confidentialitatea asupra identitatii persoanelor 
implicate, cu exceptia persoanelor impotriva carora s-au luat decizii 
definitive. 

 
 

CAPITOLUL II 
Organizarea CEDU 

 
Art. 7ComponentaComisiei, alegerea si numirea membrilor  
(1)Comisia de Etica si Deontologie Universitara, CEDU, a UMF Carol Davila 
Bucuresti este constituita din 5 membri cu drept de vot si un secretar fara 
drept de vot dupa cum urmeaza; 

a) presedintele comisiei  
b) 4 membri cu drept de vot, totalizand un numar impar de voturi (total 

5 voturi) 
c) un secretar fara drept de vot 

(2) Presedintele si membrii comisiei sunt, cu exceptia reprezentantului 
studentilor, cadre didactice ale UMF Carol Davila care nu sunt cuprinse in 
structuri de conducere, avand reprezentativitate din partea a cel putin trei 
facultati distincte ale Universitatii 
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(3) Studentul, membru cu drept de vot al CEDU, este propus de catre 
studentiin fiecare an, este integralist, cu medie generala minim 8indiferent 
de forma de invatamant si nivelul de studii.  
(4) Secretarul Comisiei este cadru didactic al UMF Carol Davila. Nu are 
drept de vot la hotararile Comisiei. Asigura secretariatul Comisiei conform 
prezentului regulament. Estenumit de catre Presedintele Comisiei 
(5) Cel putin un membru dintre cei cu drept de vot este de sex feminin 
(6) Alegerea membrilor CEDU are loc dupa confirmarea structurilor de 
conducere la nivelul universitatii si facultatii. 
 
Art. 8Durata mandatului 
(1)Mandatul tuturor membrilor cu drept de voteste de 4 ani. Constituie o 
exceptie studentul membru al Comisiei al carui mandat este anual. 
(2) Membrii Comisiei de etică universitară aflaţi la sfârşit de mandat pot fi 
propuşi şi reconfirmaţi de Senat, fără însă a depăşi două mandate 
consecutive, cu excepţia secretarului. 
 
Art. 9. Finantare si acoperirea cheltuielilor 
(1) Acoperirea cheltuielilor implicate de funcţionarea Comisiei de etică 
universitară se realizează din fondurile universităţii, prin Decizia 
Rectorului.  
(2) Aceste cheltuieli se compun din: 

a) resursele necesare pentru asigurarea unui spaţiu sigur de depozitare 
a documentelor şi decontarea  cheltuielilor materiale (cheltuieli de 
birotică, cheltuieli poştale, convorbiri telefonice etc.)  

b) resursele necesare remunerării membrilor Comisiei.  
(3) Remunerarea membrilor Comisiei (cadre didactice, personal 
administrativ si reprezentanti ai studentilor)se poate realiza prin stabilirea 
unei sume platite in regim de plata cu ora, la propunerea rectorului si cu 
aprobarea Biroul de Senat, in functie de activitatea desfasurata de catre 
fiecare in parte. 
 
Art. 10. Arhiva Comisiei 
(1) Arhiva Comisiei constituita din intreaga documentatie a Comisiei se va 
pastra pe durată nedeterminată, într-un spaţiu adecvat, securizat, pus la 
dispoziţia acesteia de conducerea Universităţii. 
(2) Secretarul Comisiei este responsabil cu constituirea arhivei Comisiei si 
păstrarea datelor ce au fost aduse la cunostiinta Comisiei, pe întreaga 
durată a mandatului Comisiei. 
 (3) La alegerea unei noi Comisii de etică universitară, CEDU care îşi 
încetează mandatul asigură predarea tuturor documentelor ce constituie 
arhiva noului preşedinte de Comisie. 
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CAPITOLUL III 
Funcţionarea Comisiei de etică si deontologie universitară 

 
Art. 11Sesizarea/reclamatia 

(1) Sesizările/reclamaţiile se referă la instiintarea/plangerile 
adresate CEDU asupra cazurilor ce privesc abaterile de la etica 
universitara in relatie cu Codul de Etica si Deontologiesau de la 
buna conduita in cercetare  

(2) CEDU poate fi sesizat sau se poate autosesiza  
(3) Orice persoana, din universitate sau din afara universitatii, poate 

sesiza Comisiei de etica universitara abateri savarsite de membri 
ai comunitatii universitare. 

(4) Admisibilitatea sesizarii/reclamatiei in vederea investigarii CEDU 
a. nu se admit spre cercetarea si investigarea CEDUin 

conformitatea cu legea, sesizari ori reclamatii anonime, 
anonimitatea impiedicand buna desfasurare a lucrarilor 
Comisiei si aducand deservicii aflarii adevarului  

b. nu se admit spre cercetare si investigarea CEDU 
sesizari/reclamatii lipsite de dovezi (ex. acuzatia de plagiat 
fara dovada materiala a plagiatului, acuze de jigniri fara 
martori, etc.) 

c. nu se admit spre cercetare si investigarea CEDU 
sesizari/reclamatii lipsite de datele complete de contact ale 
reclamantului 

d. sesizările sau reclamaţiilese formuleaza obligatoriu in scris 
(anexa model sesizare/reclamatie) şi vor contine informatii 
care sa permita trasabilitatea sesizarii pentru o corecta si 
echidistanta investigatie; in acest sens in 
sesizare/reclamatie se vor prezenta:  

i. identitatea persoanei care face sesizarea/reclamatia 
sustinuta prin: 

- date de contact: nume/prenume, adresa postala si 
adresa de Email 

ii. identitatea persoanei acuzate de abatere 
iii. dovezi, probe in sprijinul celor afirmate care 

constituie sesizarea/reclamatia (natura si motivatia 
reclamatiei, continutul faptic, data si locul producerii, 
imprejurari, ce se imputa, eventuali martori,orice alte 
informaţii relevante etc. -anexa model de 
sesizare/reclamatie-) 

c) sesizarile sau reclamatiile care privesc aceleasi date, fapte, 
cauze fata de care Comisia a investigat si a emis anterior  
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decizii/hotarari nu pot fi readuse in investigatia Comisiei 
(res judicata) 

d) sesizările sau reclamaţiile se depun în termen de cel mult 6 
luni de la evenimentele care constituie motivatia 
reclamatiei cu exceptia celor care se refera la protectia 
drepturilor de autor, care,conform legislaţiei în vigoare,se 
pot depune pe toată durata exercitiului acestor drepturi 
(Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe) 

(5) Sesizarile/reclamatiile neadmisibile precum cele anonime, cele 
lipsite de date de contact ori cele lipsite de dovezi nu se supun 
analizei CEDUdar se vor arhiva 

(6) Folosindu-se de datele de identificare si de contact ale autorului 
sesizarii, Comisia va raspunde acestuia in termen de 30 de zile de 
la inregistrarea sesizarii si ii va comunica rezultatul procedurilor, 
dupa incheierea acestora 

(7) CEDU se poate exprima public prin Presedintele Comisiei ca 
purtator de cuvant al Comisiei, care poate transmite spre 
domeniul public acele informatii care respecta dualismul 
drepturilor reprezentat de o parte de interesul datorat protectiei 
datelor cu caracter personal si a respectului pentru 
confidentialitatea informatiilor iar de cealalta parte de liberul 
acces la informatia de interes public 

(8) Nevoia de moralitate in comunitatea academica a UMF Carol 
Davila reclamaca cei ce sesizeaza incalcarea comportamentului 
moral si a eticii universitare sa sustina demersul cu moralitate.  
In acest sens acuzatiile nefondate, lipsite de dovezi, denigratoare 
ori repetitive in raport cu acelasi obiect/motivatie, care intretin 
un climat de intimidare si produc deteriorarea climatului 
academic sunt considerate neetice si intra in categoria abaterilor 
de la etica universitara.  

(9) La cerere, secretarul Comisiei poate acorda consiliere cu privire la 
formularea şi completarea sesizărilor şi reclamaţiilor 

 
Art. 12 Procedura de inregistrare a sesizarii/reclamatiei 

(1) Sesizarile si reclamatiile se primesc la Rectoratul UMF Carol Davila, 
str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Bucuresti, fie prin posta, fie depuse 
in nume personal la registratura institutiei unde parcurg obligatoriu 
procedeul de inregistrare, stampila unitatii fiind imprimata pe fata 
plicului aflat inchis. 

(2) In cazul in care sesizarea/reclamatia se depune in nume personal 
la sediul institutiei, pentru a da curs respectarii confidentialitatii 
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celui ce sesizeaza, dupa cum este prevazut de lege,se impune 
urmatoarea procedura:  

a) Daca cel care face sesizarea/reclamatia are toate documentele 
deja intocmite conform art. 11, al. 4, d., va proceda la 
introducerea lor intr-un plic pe care il va inchide si il va 
inmana astfel registratorului institutiei care il va inregistra.  

b) Daca cel care face sesizarea/reclamatia solicita si completeaza 
un model de sesizare/reclamatie, dupa completare va 
introduce sesizarea completata intr-un plic pe care il va 
inchide si il va inmana astfel registratorului institutiei care il 
va inregistra.  

(3) Plicul/plicurile inchise continand documente vor fi preluate de la 
registratura UMF Carol Davila de catre secretarul CEDU care le va 
prezenta Presedintelui Comisiei.  

(4) Presedintele comisiei este cel ce va deschide plicul/plicurile. In 
cazul indisponibilitatiisale, va delega o persoana care va dechide 
plicul/plicurile cu documentesi va decide triajul si corespondenta 
necesara (cu delegatie scrisa) 

(5) Se va proceda in continuare la inregistrarea tuturor documentelor 
puse la dispozitie.Documentele se vor inregistra si intr-un registru al 
Comisiei unde vor primi un numar curent. 

(6) Presedintele va efectua un triaj al sesizarilor/reclamatiilor 
separand comunicarile si corespondentele curente care nu fac 
obiectul deciziilor Comisiei de cele ce fac obiectul analizei in Comisie 
si care vor fi aduse la cunostiinta Comisiei in vederea deciziei prin 
mecanismul de decizie 

(7) Toate documentele originale raman in rectoratul UMF Carol Davila, 
la sediul CEDU, daca exista un spatiu securizat destinat acestui scop. 

 
Art. 13. Notificarea celui reclamat cu privire la depunerea unei 
sesizari/reclamatii  

1) În cazul abaterilor sesizate în scris, pe bazã de dovezi, de persoane 
sau instituţii cunoscute, procedura urmatã de comisiile de eticã 
parcurge etapa informarii în scris a persoanei/persoanelor cu privire 
la: 

a) depunerea unei sesizari/reclamatii 
b) initierea procedurilor specifice de investigatie ale CEDU 
c) motivele şi dovezile ce au fost puse la dispozitia Comisiei(anexa 

model notificare cu privire la depunerea unei 
sesizari/reclamatii) 

2) Notificarea va contine si respectarea dreptului celui reclamat de a-
siexprima motivat obiectiicu privire la eventuale incompatibilitati ale 
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membrilor Comisiei in raport cu cazul său urmand a aduce la 
cunostiinta presedintelui Comisiei aceste obiectii in termen de 48 ore 
de la notificare 
 

Art. 14. Initierea procedurilor specifice CEDU 
(1) Pentru constatarea naturii faptelor şi a existentei unei abateri de la 

Codul etic al Universităţii ori cu privire la buna conduita in cercetare, 
Comisia va initia proceduri specifice prin care vaverifica natura si 
continutul celor sesizate/reclamate, veridicitatea alegatiilor si a 
dovezilor aduse la cunostiinta Comisiei  

(2) Comisia poate, dupa caz, sa dispuna largirea investigatiei folosind 
ca metode solicitarea unor documente 
suplimentare,solicitareaformularii unei opinii/pozitii scrise din 
partea celui reclamat, audierea părţilor, intervievarea martorilor, 
confruntareapartilorcu consimtamantul acestora oriproceduri de 
conciliere cu acordul partilor 

(2) Dupa ce cazul a fost complet documentat si Comisia se afla in 
posesia tuturor informatiilor necesare, Presedintele va proceda la 
intrunirea acesteia in cvorum in vederea deciziei/hotararii  

 
Art. 15. Notificarea partilor in vederea audierii si audierea 

1) Echidistanta si nevoia de obiectivitate impune  Comisiei sa dea curs 
obligatoriu audierii partii reclamate in toate cazurile in care 
sesizarea/reclamatia a fost admisibila 

2) Audierea poate fi dispusa si fata de cel care reclama  
3) In vederea audierii partea/partile vor fi notificate in scris (anexa 

model de adresa de notificare in vederea audierii) 
4) Adresa de notificare in vederea audierii va include antetul CEDU, 

motivul/obiectul sesizarii/reclamatiei, informatii care sa permita 
identificarea cazului, data si ora la care se va desfasura audierea (nu 
mai devreme de 5 zile lucratoare), sediul audierii (sediul Comisiei 
Rectoratul UMF str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2) 

5) In cazul in care din motive obiective cel reclamat nu poate da curs 
audierii, va incunostiinta CEDU in termen de 24 de ore de la 
notificare de indisponibilitatea  de a veni la audiere si motivele ce au 
stat la baza acesteia si in termenul fixat pentru audiere va face 
cunoscuta printr-o comunicare  scrisa (Email cedu@umf.ro), 
pozitia/opinia proprie cu privire la alegatiile/acuzatiile ce i se aduc  

6) Lipsa cooperarii persoanei reclamate nu este in masura sa impiedice 
derularea lucrarilor Comisiei si hotararile acesteia.  
CEDU va continua cercetarea cazului chiar daca cel impotriva caruia 
s-a depus o sesizare/reclamatie refuza sa dea curs audierii ori este 

mailto:cedu@umf.ro
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indisponibil ori refuza sa isi exprime opinia/pozitia scrisa fata de 
dovezile/alegatiile aduse la cunostiinta Comisiei.  

7) La audierea partilor Comisia va fi intrunita in cvorum 
8) Audierea partilor nu presupune confruntarea partilor, aceasta din 

urma neputand avea loc fara consimtamantul acestora. In acest sens 
daca se decide audierea ambelor parti, Comisia va stabili un termen 
dedicat audierii partilor diferit pentru fiecare dintre ele.  

9) La audiere partile pot fi asistate de catre avocati alesi, colegi, etc. care 
insa nu pot avea un rol activ in audieri intrucat nu se regasesc intr-o 
instanta de judecata in raport cu calitatea judiciabila a partii fata de 
care sa aiba calitatea de aparator oficial, ci intr-o instanta morala 
academica.  
 

Art. 16. Notificarea in vederea concilierii si concilierea 
(1) Se poate propune concilierea intre parti atunci cand Comisia 

constata admisibilitatea acesteia precum in cazuri care privesc 
absenta abaterii, existenta unei abateri minore, neintentionate sau 
existenta unei neintelegeri oria necunoasteriisituatiei de fapt si care 
nu produc efecte asupra unor terti  

(2) Procedura concilierii este de dorit atunci cand este admisibila 
pentru a stinge litigiozitatea in interesul partilor si a comunitatii 
universitare 

(3) Procedura concilierii se poate initia doar cu acordul ambelor parti. 
In vederea concilierii se va intocmi o notificare catre ambele parti 
prin care acestea sunt invitate la sediul CEDU in vederea concilierii 
(anexa model de notificare a partilor in vederea concilierii) 

(4) Reusita concilierii seva finaliza cu intocmirea unei declaratii 
semnate de ambele parti prin care se ia act de impacarea partilor si 
de stingerea oricarui litigiu intre parti (anexa model declaratie de 
conciliere).  
O alta actiune, sesizare/reclamatie avand acelasi motiv/obiect nu mai 
este admisibila pentru a evita excesul de judiciabilitate (res judicata) 

(5) Procedura concilierii nu poate fi luata in discutie in cazurile care 
privesc abateri grave dupa cum sunt prevazute de catre lege si Carta 
Universitara ori care produc efecte asupra unor terte parti dincolo de 
partile direct implicate 
 

Art. 17. Raportul de caz 
(1) Pentru fiecare caz analizat, pe baza sesizărilor sau reclamaţiilor, 
Comisia de etică universitară întreprinde o investigatie ce consta in 
proceduri specifice Comisiei de Etica in conformitate cu ROF şi întocmeşte 
un raport de caz 
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(2) Raportul de caz al Comisiei trebuie să se bazeze pe: 
a) documentatia cazului continand: 

i. sesizarea/reclamatia  
ii. documentatia inaintata o data cu sesizarea/reclamatia ca 

dovezi in sustinerea acesteia,  
iii. documentatia suplimentara solicitata de catre Comisie,  
iv. acte specifice audierii 
v. declaratie continand pozitia/opinia scrisa a celui reclamat 

fata de natura si obiectulfaptelor sesizate/reclamate,  
vi. acte specificeconfruntarii partilor (daca este cazul),  

vii. declaratie de conciliere(daca este cazul), 
viii. alte dovezi (documentatie electronica, etc.) 

3) Raportul de cazse arhiveaza impreuna cu documentatia cazului si 
trebuie să contina: 

i. decizia/hotararea Comisiei si motivatia acesteia  
ii. pozitiile diferite exprimate de catre membrii comisiei, 

dupa caz 
iii. recomandarile Comisiei in scopul preventiei unor 

cazuri similare 
4) Raportul de caz se prezintă Senatului Universităţii la cererea acestuia 
5) Toate adresele Comisiei se efectueaza sub semnatura Presedintelui 
Comisiei 
 
Art. 18 Mecanismul de decizie in CEDU 

1) CEDU se intruneste la propunerea presedintelui Comisiei lunar, în 
şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe 
extraordinare. 

2) Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 30 zile 
lucrătoare de la depunerea sesizării sau reclamaţiei. 

3) Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membri, 
adica 3 membridin totalul de 5 membri, intre care prezenta 
Presedintelui este obligatorie  

4) Orice decizie a Comisiei de Etica si Deontologie, numita in continuare 
hotarare, se emite numai prin mecanismul votului membrilor cu 
drept de vot. 

5) HotararileComisiei se iau cu majoritate simplă de voturi sau prin 
unanimitate. 

a) Deciziile sunt luate cu majoritate simpla atunci cand sunt 
votate de 2din 3 membri care intrunesc Cvorumul, sau 3 din4 
sau 4 din 5 sau 3 din 5 membriurmand a se specifica in 
hotarare intrunirea majoritatii simple 
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b) Deciziile sunt luate cu unanimitate daca sunt votate de toti 
membrii prezenti la sedintaurmand a se specifica in hotarare 
intrunirea unanimitatii 

6) Pozitiile diferite exprimate de catre membrii comisiei, se 
documenteaza in actele Comisiei si Raportul de caz al Comisiei  

7) Hotararea scrisa a Comisiei decisa prin votul majoritatii simple sau 
unanimitate reprezinta pozitia oficiala a Comisiei in acel caz. 

8) Hotararea Comisiei se exprima numai in scris (anexa model de 
hotarare a CEDU) care va fi supusa avizarii Consilierului juridic al 
Universităţiipentru legalitate 
 

Art. 19 Hotararile CEDU 
(1) Comisia nu poate initia mecanismul decizional si supunerea la vot 

a hotararii in absenta Presedintelui Comisiei.  
(2) In cazul in care presedintele comisiei este indisponibil din motive 

temeinice, obiective, sedinta comisiei se amana pana la 
disponibilitatea presedintelui comisiei. 

(3) In cazul manifestarii unor cazuri urgente a caror solutionare nu 
suporta amanare, in imprejurarile indisponibilitatii presedintelui, 
acesta va delega in scris un inlocuitor al functiei sale numitdintre 
membrii cu drept de vot. Delegarea se documenteaza si este valabila 
numai pentru acel caz. 

(4) In conformitate cu Carta Universitatii de Medicina si Farmacie 
Carol Davila Bucuresti, 

a) Dupa avizul juridic, hotărarile Comisiei de Etică şi Deontologie 
Universitară sunt comunicate celor în cauză în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

b) In cazul in care nu au fost formulate contestatii hotărarile 
Comisiei sunt puse în aplicare de către Rector sau, după caz, de 
către Decan, în termen de 30 de zile lucrătoare de la adoptarea 
acestora. 

c) Hotărarile Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară pot fi 
contestate la Senatul Universităţiiîn termen de 5 zile lucrătoare 
de la data luării la cunostinţă de catre parti. 

d) Dacă a fost formulată o contestaţie la Senat, Rectorul sau, după 
caz, Decanul amană aplicarea sancţiunii stabilită de Comisia de 
Etică şi Deontologie Universitară pană la soluţionarea 
contestaţiei. 

e) Contestația va fi pusă în ordinea de zi a următorului Senat iar 
rezoluţia Senatului este adusă la îndeplinire de către Rector. 

(5) Hotararea CEDU va cuprinde: continutul sesizarii/reclamatiei 
(inclusiv data si numarul de inregistrare in registratura rectoratului 
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UMF), temeiul hotararii Comisiei, hotararea Comisiei, membrii 
Comisiei ce au votat hotararea, forma de decizie (majoritate 
simpla/unanimitate), recomandari, dupa caz, referire la avizul 
Consilierului juridic 

(6) Hotararile Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară privesc 
abateri ce decurg din incalcarea eticii universitare si a bunei conduite 
in cercetare in conformitate cu normele Codului de etica si 
Deontologie al Universitatii, legea invatamantului 1/2011 si legile 
cercetarii stiintifice 
 

Art. 20 Incompatiblitati, conflict de interese  
(1)Nu pot participa la hotararile Comisiei acei membri ai Comisiei cu 

drept de vot care se afla in incompatibilitate ori in conflict de interese 
fata de cauza supusa hotararii.  

(2) Incompatibilitatea se refera la situatia in care un membru al 
comunitatii academice are in acelasi timp de exercitat obligatii si 
responsabilitati ce decurg din activitatea, atributiilesi/sau mandatul 
sau in conformitate cu pregatirea si pozitia universitara ocupata dar 
in acelasi timp de protejat si/sau de promovat interese ale sale ori ale 
celor apropiati, situatie de natura să-i afecteze judecăţile, evaluările 
corecte, acţiunile, independenta si impartialitatea necesara si de care 
trebuie sa dea dovada 

(3) Se situeaza in conflict de interese acel membru al comunitatii 
academice care in exercitiul atributiilor sale indeplineste un act ori 
participa la luarea unei decizii prin care se realizeaza sau se poate 
realiza, direct sau indirect, un folos material sau de alta natura 
(recomandare, promovare, etc.) pentru sine sau o ruda ori un afin 
pana la gradul III inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat 
in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea 
careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice 
natura. Conflictul de interese este reglementat si de legea nr. 
278/2006, art. 253 al. 1 Cod Penal 

(4) Nici unul dintre membrii Comisiei cu drept de vot nu poate fi 
impiedicat sa faca parte din cvorumul de Comisie in afara situatiei de 
incompatibilitate ori de conflict de interese.  

(5) Fiecare membru are obligatia de a veghea asupra incompatibilitatii 
ori a implicarii sale intr-un eventual conflict de interese real sau doar 
presupus prin care interesele sale se intersecteaza cu obligatiile si 
responsabilitatile ce decurg din mandatul exercitat in Comisie si in 
aceste situatii sa se autorecuze pentru a nu prejudicia lucrarile si 
hotararile Comisiei. In acest sens va informa de indataverbal si in 
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scris pe presedintele Comisiei. Presedintele va lua act si va anunta 
restul Comisiei invalidand acel membru pentru acel caz.  
(6) In situaţia recuzării sau abţinerii, membrul recuzat al Comisiei nu 
participă la analiza si judecarea cazului si nici la decizie ori hotarare. 
(7) In cazul in care cel aflat in incompatibilitate este chiar 
presedintele Comisiei, presedintele va delega pentru acel caz un alt 
membru cu drept de vot care va reprezenta functia de Presedinte 
(delegatie scrisa). 

 
Art. 21 Drepturi si obligatii 

1) Drepturile reclamantului 
a) De a primi numar de inregistrare la sesizarea/reclamatia depusa 
b) De a primi un raspuns in termen de 30 de zile de la depunerea 

sesizarii cu privire la demersul pe care il va intreprinde CEDU sau 
cu privire la neadmisibilitatea motivata a sesizarii/reclamatiei 
sale, etc. 

c) De a fi consiliat, la solicitare, strict cu privire la metodologia si 
procedurile Comisiei in conformitate cu prezentul regulament de 
functionare  

d) De a fi audiat la randul sau in fata Comisiei si de a fi insotit/a la 
audiere, daca doreste, de un sustinator (avocat, coleg, tutore, etc.)  

e) De a-si exprima pozitia in scris si a depune o comunicare in scris 
in afara unei eventuale audieri 

f) De a primi o copie a hotararii Comisiei 
g) De a face recurs la decizia Comisiei in adresare Senatului conform 

Cartei Universitare 
 

2) Drepturile celui reclamat 
a) De a fi notificat in termen de 30 zile de la primirea unei 

sesizari/reclamatii pe numele sau si cu privire la initierea 
procedurilor specifice Comisiei  

b) De a fi notificat in vederea unei audieri, confruntari (cu acordul 
sau) sau concilieri 

c) De a fi audiat in fata Comisiei si de a fi insotit/a la audiere, daca 
doreste, de un sustinator (avocat, coleg, tutore, etc.)  

d) De a-si exprima pozitia in scris fata de acuzatiile ce i se aduc si a 
depune in acest sens o comunicare in scris care sa exprime pozitia 
sa in scopul apararii sale si a unei analize echidistante a Comisiei 

e) De a primi o copie a hotararii Comisiei 
f) De a face recurs la decizia Comisiei in adresare Senatului in 

conformitate cu Carta Universitara 
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3)Confidentialitate 
a) Membrii Comisiei sunt obligaţi să păstreze secretul audierilor şi 

adatelor si informatiilor in posesia carora intra cu ocazia derularii 
investigatiilor Comisiei inclusiv a deliberărilor până la elaborarea 
raportului final. 

b) Se va pastra confidentialitatea asupra informatiilor detinute in arhiva 
Comisiei.Este interzis accesul terţilor la dosarul de caz pe durata 
desfăşurării anchetei,cu excepţia părţilor implicate, a 
reprezentanţilor lor legali şi a organelor de stat autorizateatunci 
când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale 

c) Accesul tertilor la documente este interzis si dupa emiterea hotararii 
CEDU cu exceptia reprezentantilor legali, Senatului Universitatii 
(raportul de caz), Consiliului National de Etica, organelor judiciare 
ale statului  

d) In conformitate cu legislatia in vigoare sesizarea/reclamatia nu poate 
fi anonima dar identitatea reclamantului beneficiaza de 
confidentialitatea Comisiei.  

e) Daca dezvaluirea identitatii reclamantului este necesara pentru 
lucrarile Comisiei, utila aflarii adevarului ori contribuie la formarea 
convingerii Comisiei in vederea Hotararii acesteia(de exemplu in 
confruntare, conciliere, audierea martorilor, etc.), se va cere printr-o 
comunicare scrisa reclamantului permisiunea pentru a i se dezvalui 
identitatea. 

i. Reclamantul poate sa accepte dand curs de asemenea in scris 
solicitarii Comisiei 

ii. Reclamantul poate sa refuze solicitarea Comisiei de asemenea 
in scris si atunci, daca la nivelul Comisiei se va constata ca acest 
refuz este de natura sa impiedice Comisia de a-si forma 
convingerea in sensul unei decizii si a emiterii hotararii 
intemeiate, seva lua act de starea de fapt iar cazul va fi clasat si 
arhivat aducandu-se aceasta la cunostiinta partilor 
 

Art. 22 Sanctiuni 
(1) Sancţiunile pe care le poate propune Comisia de etică si deontologie 
universitară sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

a) pentru activitatea cadrelor didactice, Legea Educaţiei Naţionale Nr 
1 / 2011 

b) pentru activitatea de cercetare, Legea nr. 206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare 

c) pentru activitatea studenţilor, Regulamentele în vigoare referitoare 
la activitatea didactică şi profesională,în cadrul fiecărui program de 
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studiu - licenţă, masterat, rezidenţiat precum si Legea Educaţiei 
Naţionale Nr 1 / 2011. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi 
personalului didactic şi de cercetare auxiliar de catre comisia de etică 
universitară pentru încalcarea eticii universitare sau pentru abateri de la 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt urmatoarele: 

a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu 

indemnizaţia de conducere, de îndrumare si de control; 
c) 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 master sau de 
licenţă; 

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ, 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă 

(3) Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară 
studenţilor şi studenţilor- doctoranzi pentru încalcarea eticii universitare 
sunt următoarele: 

a) avertisment scris 
b) exmatricularea 
c) alte sancţiuni prevazute de Codul de etică si deontologie 
universitară  

(4) În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia 
de etică universitara stabileşte, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, Codului de etică şi deontologie universitară al 
personalului de cercetare-dezvoltare şi Codului de etică si deontologie 
universitară, una sau mai multe din sancţiunile prevazute de lege. 
(5) Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea 
comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta. 
(6)Sanctiunile stabilite de comisia de etica si deontologie universitara sunt 
puse in aplicare de catre decan sau rector, dupa caz, in termen de 30 de zile 
de la hotararea Comisiei.  
 
Art. 24Contestaţii. (1) Contestatiile privind modul de desfăşurare a 
investigatieiComisiei de Etica, se pot depune la Senat în termen de 15 zile 
de la constatarea neregularităţii respective.  
(2) Hotararile CEDU pot fi contestate conform Cartei Universitare a UMF 
Carol Davila la nivelul Senatului Universitatii in conformitate cu art. 19 (2) 
(3) Deciziile la nivel instituţional, privind abaterile de la etica universitară, 
pot fi atacate prin recurs la Consiliul de Etică şi Management Universitar al 
Ministerului Educaţiei, conform legislaţiei în vigoare. 
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CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 
 
Art. 25.(1) Prezentul Regulament se adoptă şi se modifică prin Hotărârea 
Senatului Universităţii. 
(2) Regulamentul intră în vigoare dupa adoptarea sa prin Hotărârea 
Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucuresti 
şi se publică pe site-ul UMFCarol Davila Bucuresti 
 
APROBAT în şedinţa Senatului UMF Carol Davila Bucurestidin 20.06.2012 (HS nr. 6/20.06.2012)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXE 
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COMISIA DE ETICA SI DEONTOLOGIE UNIVERSITARA 

CEDU 
 

UMF CAROL DAVILA BUCURESTI 
 
Adresa Rectorat UMF: Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, 

020022 Bucuresti 
tel. +40 21 318 07 19; +40 21 318 07 21/22 

Tel. Secretariat CEDU + 40 21 ……/ 
_____________________________________________________________ 

 
 

SESIZARE / RECLAMATIE 
 

 
1.RELATIA CU UNIVERSITATEA (alegeti una de mai jos): 
 
a) Student/a forma de învatamânt/an:…Nume/prenume………………………………………….. 
b) Cadru didactic:..Nume/prenume …………………………………………............................................. 
c) Personal administrativ:…Nume/prenume ………………………………………….......................... 
d) Colaborator:…Nume/prenume ………………………………………………......................................... 
e) Altele: …Nume/prenume  (precizati alta calitatea)______________________________________ 
 
2.DATE DE CONTACT  
 
ATENTIE :in conformitate cu legea cercetarii nr. 206/2004 art. 11, al. 1, legea educatiei si invtamantului 
nr. 1/2011, legea petitionarii nr. 233/2004 si ROF CEDU, completarea datelor de contact in cazul 
sesizarii/reclamatiei este obligatorie 

 
Va solicitam sa completati toate rubricile de la datele de contact de mai jos: 
 

1) NUME………………………………PRENUME……………………………… 
2) ADRESA POSTALA……………………………………………………………. 
3) ADRESA DE EMAIL…………………………………………………………… 
4) NUMAR DE TELEFON……………………………………………………….. 

 
3.DECLAR URMATOARELE:  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Exemplul 1: La data…………..in locul………..in imprejurarile……..…avand ca martor/martori*……… s-au 
petrecut urmatoarele fapte………………..care il/o privesc pe……………...avand calitatea in relatia cu 
Universitatea de……………….si in relatie cu persoana mea de……………. Evenimentele relevante s-au derulat 
astfel……………………. 
* Dacă există martori, se va preciza numele acestora şi, în măsura posibilului, datele de contact, calitatea 
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fata de Universitate (studenţi, cadre didactice, personal secretarial şi de administrati̧e, colaboratori etc.) 

 
ATENTIE : Vi se aduce la cunostiinta ca in conformitate cu legea cercetarii nr. 206/2004 cap. III, art. 11 (a) 
cele sesizate /reclamate de dvs. vor fi prezentate celui reclamat intocmai dupa cum le-ati descries, 
protejand identitatea celui care sesizeaza/reclama. 

 
4.DOVEZI  
 
ATENTIE : Prezentarea dovezilor care stau la baza sesizarii/reclamatiei dvs. este obligatorie si este 
stipulata in legea cercetarii nr. 206/2004 art. 11, al. 1 si ROF CEDU cu privire la admisibilitatea 
sesizarii/reclamatiei dvs. 

 
In sprijinul celor sesizate/reclamate, aduc urmatoarele dovezi (declaratii, martori, 
anexa documente, etc.):   
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
ATENTIE : Vi se aduce la cunostiinta ca in conformitate cu legea 206/2004 cap. III, art. 11 (1) si art. 11 (a) 
aducerea la cunostiinta celui reclamat a dovezilor care sustin sesizarea/reclamatia este obligatorie. 

 
In scopul protejarii legale a identitatii celui care sesizeaza ori reclama, dupa cum 
prevede legea nr. 1/2012, art. 308, al. 2 si regulamentul de organizare si functionare a 
Comisiei de Etica si Dentologie Universitara, sunteti invitat/invitata sa introduceti 
prezenta sesizare/reclamatie intr-un plic pe care apoi sa il inchideti si sa il sigilati inainte 
de a-l depunela Registratura UMFCD sau sa fie trimis prin posta UMFCD in atentia 
Comisiei de Etica si Deontologie Universitara, CEDU. 
 
 
 
ATENTIE : Vi se aduce la cunostiinta ca in conformitate cu legea civila si penala, semnarea prezentei 
sesizari/reclamatii implica asumarea raspunderii pentru cele declarate de dvs. in continutul prezentei. 

  
 
 
Semnatura 
…………………………. 
 
 
 
 
 
Astazi………………… 
 
 
 


