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CAPITOLUL I . PREAMBUL
Art.1. Codul de etică universitară respectă Constituţia Republicii Moldova, Codul
Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, legislaţia în domeniul educaţiei şi a muncii,
drepturile omului şi responsabilităţile individuale ale membrilor comunităţii academice,
regulamentele de ordine internă şi întregeşte Carta universitară. A fost elaborat potrivit
obiectivelor stabilite în Planul strategic de dezvoltare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport pentru perioada 2021 - 2025 şi este aplicabil membrilor Comunităţii universitare din cadrul
U.S.E.F.S. Aceasta este formată ca Întreg din următoarele categorii de persoane: studenţi,
masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personalul administrativ, antrenori, metodişti şi inclusiv
orice persoană care are statut de angajat al acesteia.
Codul de etică universitară exprimă idealurile, principiile şi regulile de etică profesională
pe care membrii comunităţii universitare din Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională, stabileşte standardele de
etică şi sancţiunile morale la care se expun cei care le încalcă. El reprezintă un contract moral
între studenţi, cadre didactice, personalul administrativ şi comunitatea academică ca Întreg,
contribuind la coeziunea membrilor ei şi la formarea unui climat academic bazat pe cooperare şi
competiţie corectă, iar prin aceasta la creşterea prestigiului şi a capitalului moral al universităţii.
Codul de etică universitară corelează relaţiile pur contractuale ale membrilor comunităţii
cu încrederea, ataşamentul şi responsabilitatea, fiind chemat să-i protejeze de comportamente
nedrepte, necinstite sau oportuniste. În contractul individual de muncă, respectiv în contractul
individual de studii, se va include o clauză prin care angajatul sau studentul menţionează că a
luat cunoştinţă de prevederile Codului de etică universitară şi se angajează, sub semnătura
proprie, să respecte prevederile acestuia.
În Codul de etică universitară al U.S.E.F.S. sunt stabilite standardele de etică profesională
pe care comunitatea academică îşi propune să le urmeze şi sancţiunile care se pot aplica în cazul
încălcării acestora. Codul de etică universitară este un document obligatoriu, care derivă din
Statutul U.S.E.F.S. şi nu poate substitui sau contraveni legilor şi regulamentelor interne.
Art. 2. Codul de etică universitară a fost elaborat în scopul :
•

de a identifica valorile fundamentale şi de a formula principiile curente şi normele
morale care stau la baza misiunii învăţământului universitar şi pe care membrii
U.S.E.F.S consimt să le respecte.

•

de a stabili un pachet de standarde de conduită profesională.

•

de a aduce mai multă claritate în responsabilităţile şi acţiunile persoanelor implicate
în cererea şi oferta de servicii educaţionale.

Art.3. Prin prezentul Cod de etică se identifică valorile şi responsabilităţile tuturor celor

implicaţi în activitatea acestei universităţi, cu intenţia expresă de a nu moraliza, ci de a
responsabiliza. Codul oferă o bază consensuală pentru luarea de atitudine colectivă împotriva
unor eventuale comportamente apreciate a încălca principiile eticii profesionale. Acest cod pe
lângă valoarea sa normativă are rolul de a orienta şi regla numai acele activităţi ale salariaţilor în
care aceştia sunt angajaţi, nu şi pe cele din viaţa lor privată. Comportamentul personal al
membrului comunităţii academice U.S.E.F.S. poate fi luat în discuţie numai dacă este de o
asemenea natură încât aduce prejudicii profesiei pe care o exercită sau ridică serioase îndoieli
privind capacitatea acestora de a-şi asuma şi îndeplini responsabilităţile lor profesionale.
Art.4. Prin aderarea la acest cod, comunitatea universitară U.S.E.F.S - corp profesoral,
studenţi, personal administrativ - va participa la aplicarea lui şi va lua măsuri eficiente pentru a
descuraja, a preveni, a semnala şi a corecta eventualele comportamente lipsite de etică.
CAPITOLUL II. PRINCIPII GENERALE
Art. 5. Principii U.S.E.F.S.
Politica

educaţională în

U.S.E.F.S.

se

întemeiază

pe

principiile

umanitarizării,

accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii şi diversităţii. Învăţământul este democratic şi umanist,
deschis şi flexibil, formativ - dezvoltativ şi se bazează pe valorile culturii naţionale şi a celei
universale.
U.S.E.F.S. respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează integritatea
academică, angajându-se să contribuie la respectarea democraţiei şi la prosperitatea societăţii.
Profesorii şi studenţii tind să obţină noi cunoştinţe şi să împărtăşească ideile, cercetările
ştiinţifice de rezultatele acesteia beneficiind comunitatea în ansamblu.
Valorile şi principiile pe care le promovăm în mod deosebit şi a căror realizare efectivă
încercăm să o asigurăm sunt: integritatea morală, libertatea academică, autonomia personală,
dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală,
transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
Art.6.Respectarea drepturilor şi demnităţii oricărei persoane
Comunitatea universitară U.S.E.F.S. va avea permanent în atenţie faptul că orice persoană
are dreptul să-i fie apreciată valoarea înnăscută de fiinţă umană şi că această valoare nu este
sporită sau diminuată de cultură, naţionalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare
sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice altă
caracteristică personală, condiţie sau statut.
Aderarea la acest principiu presupune din partea comunităţii universitare U.S.E.F.S
respectarea următoarelor reguli:
•

să-şi desfăşoare activitatea, manifestând respect faţă de trăirile, experienţele,
cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile celorlalţi.

•

să nu se angajează public în prejudicierea imaginii celorlalţi şi nu va manifesta
inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex, orientare
sexuală şi nici nu se va angaja în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii
demnităţii celorlalţi.

•

să utilizeze un limbaj ce exprimă respectul faţă de demnitatea celorlalţi, atât în
comunicarea scrisă, cât şi în cea orală.

•

va evita ori refuza, să participe la activităţi şi practici ce nu respectă drepturile
legale, civile, ori morale ale celorlalţi.

•

va refuza să consilieze, să educe ori să furnizeze informaţii oricărei persoane care,
după opinia lor, va utiliza cunoştinţele şi îndemânarea dobândită pentru a viola
drepturile fundamentale ale omului.

•

va respecta drepturile celor care beneficiază de servicii pedagogice, participanţilor
la cercetare, angajaţilor, studenţilor şi altora, protejând astfel propria lor demnitate.

•

se

va

asigura

că,

sub

nici

o

formă,

consimţământul

informat

al

clientului/participantului nu este dat în condiţii de coerciţie sau sub presiune.
•

va avea grijă ca, în furnizarea de servicii pedagogice ori în activitatea de cercetare
ştiinţifică, să nu violeze spaţiul privat personal sau cultural al clientului/subiectului,
fără o permisiune clară şi o garanţie că pot să facă acest lucru.

Activitatea comunităţii nu trebuie să prejudicieze dreptul sacru la demnitate umană şi nici
dreptul persoanei la propria imagine.
Art.7. Responsabilitate profesională şi socială
Comunitatea U.S.E.F.S. manifestă o maximă responsabilitate pentru starea de bine a
oricărui individ, familiei, grupului ori comunităţii faţă de care îşi exercită rolul de pedagogi.
Această preocupare include atât pe cei direct cât şi pe cei indirect implicaţi în activităţile lor,
prioritate având cei direct implicaţi.
Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli din partea
Comunităţii universitare U.S.E.F.S:
Va proteja şi promova starea de bine şi vor evita provocarea de daune clienţilor,
studenţilor, participanţilor la cercetare, colegilor de profesie şi a celorlalţi, asumându-şi cu
responsabilitate consecinţele propriilor lor acţiuni.
Va respecta dreptul persoanei de a sista, fără nici o justificare, participarea sa la serviciul
furnizat, în calitate de client, sau la activităţi de cercetare ştiinţifică, în calitate de subiect.
Va refuza să îndrume, să instruiască ori să furnizeze informaţii celor care, după judecata
lor, vor putea utiliza greşit cunoştinţele şi deprinderile, voluntar sau involuntar, în dauna
celorlalţi.

Conducerea Comunităţii universitare U.S.E.F.S. nu va delega activităţi pedagogice spre
persoane care nu au competenţele necesare pentru acele activităţi.
Va promova şi facilita dezvoltarea ştiinţifică şi profesională a angajaţilor, a celor
supervizaţi, studenţilor, participanţilor la programe de formare profesională etc.
Va contribui la dezvoltarea învăţământului şi a societăţii în general, prin cercetarea liberă,
achiziţia, transmiterea şi exprimarea liberă a cunoştinţelor şi ideilor, excepţie făcând activităţile
ce intră în conflict cu obligaţiile etice.
Comunitatea universitară U.S.E.F.S. va susţine cu responsabilitate rolul pedagogiei ca
disciplină, în faţa societăţii şi va promova şi menţine cele mai înalte standarde ale disciplinei.
Comunitatea universitară U.S.E.F.S. va respecta legile şi reglementările societăţii,
comunităţii în care activează. Dacă legile sau reglementările intră în conflict cu principiile etice,
persoanele implicate vor face tot posibilul să respecte acestea din urmă.
Ea nu va contribui şi nu se va angaja în cercetare sau orice alt tip de activitate care
contravine legilor umanitare internaţionale (de exemplu dezvoltarea metodelor de tortură a
persoanelor, dezvoltarea de arme interzise, terorism sau activităţi de distrugere a mediului).
j) Nu va furniza servicii educaţionale şi nu va face cercetări, indiferent cine încearcă să-i
oblige să procedeze împotriva eticii profesionale.
k) In cadrul său de competenţă profesională, Comunitatea universitară U.S.E.F.S. va decide
alegerea şi aplicarea celor mai potrivite metode şi tehnici educaţionale.
l) Se va consulta şi cu alţi specialişti sau cu diverse instituţii pentru a promova starea de
bine a individului şi societăţii.
Principiul

responsabilităţii

personale,

profesionale

şi

sociale

impune

evitarea

comportamentelor de natură a provoca prejudicii morale sau materiale unei persoane sau unei
instituţii, în scopul menţinerii unui climat adecvat mediului academic. Responsabilitatea se
manifestă faţă de studenţi, faţă de subordonaţi, de angajaţi; ca responsabilitate colegială şi faţă de
persoanele şi instituţiile cu care universitatea are relaţii, precum şi faţă de comunitatea locală.
U.S.E.F.S. încurajează angajaţii să se distingă prin activism şi prin implicare în problemele
profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă. Programele şi activităţile
universitare vor fi orientate către nevoile societăţii. Atunci când membrii săi reprezintă public
universitatea, trebuie să respecte standardele etice şi profesionale.
Angajaţilor U.S.E.F.S. le este garantat dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat,
încălcările standardelor profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor comunităţii
universitare şi ale colaboratorilor.
Nu sunt permise şi vor fi sancţionate: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a
programelor şi persoanelor din instituţie de către membrii propriei comunităţi

Art.8. Integritatea şi autonomia profesională, personală şi universitară
Comunitatea universitară U.S.E.F.S. va căuta să manifeste cel mai înalt grad de integritate
morală şi profesională în toate relaţiile. Este de datoria cadrului didactic să prezinte onest
pregătirea şi calificările sale oriunde se află în relaţii profesionale şi de asemenea să nu permită
sau să tolereze practicile incorecte şi discriminatorii.
Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli din partea
Comunităţii universitare U.S.E.F.S.:
Va prezenta într-o manieră onestă domeniile de specialitate în care sunt atestaţi,
competenţele, afilierile şi experienţa profesională, nefiind acceptate nici un fel de distorsiuni,
omisiuni sau false prezentări în acest sens.
Nu va practica, îngădui, instiga, colabora şi nu va consimţi sau facilita nici o formă de
discriminare.
Va onora toate promisiunile şi angajamentele asumate prin orice tip de convenţie. Dacă
apar situaţii de forţă majoră, ea va informa şi va oferi explicaţii complete şi sincere părţilor
implicate.
Va promova acurateţea,

obiectivitatea,

onestitatea şi buna-credinţă în

activităţile

profesionale. În aceste activităţi salariaţii săi nu vor fura, înşela, şi nu se vor angaja în fraudă,
eludări, subterfugii sau denaturări intenţionate ale faptelor.
Membrii comunităţii academice U.S.E.F.S. vor evita orice imixtiuni care afectează
calitatea actului profesional, fie că e vorba de interese personale, politice, de afaceri sau de alt
tip.
Va evita să ofere recompense exagerate pentru a motiva un individ sau un grup să participe
într-o activitate care implică riscuri majore şi previzibile.
Va evita relaţiile multiple (cu clienţii, subiecţii, angajaţi, cei supervizaţi, studenţi sau
persoane aflate în formare) şi alte situaţii care pot prezenta un conflict de interese sau care pot
reduce capacitatea lor de a fi obiectivi şi imparţiali.
Va evita să participe la activităţi care pot cauza daune imaginii comunităţii sau statutului
de pedagog ca profesie. Cadrele didactice vor fi reflexive, deschise şi conştiente de limitele lor
personale şi profesionale.
Membrii comunităţii academice U.S.E.F.S. nu vor contribui, fie singuri, fie în colaborare
cu alţii, la nici un fel de practici care pot viola libertatea individuală sau integritatea fizică sau
psihologică a oricărei persoane.
Exercitarea autonomiei personale în spaţiul universitar înseamnă posibilitatea de a alege
individual, în cunoştinţă de cauză, programele de studiu şi de cercetare, traseele de carieră
academică, oportunităţile, nivelul de excelenţă la care doreşte să acceadă cineva. U.S.E.F.S

promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest scop asigurăm
exercitarea consimţământului informat în privinţa programelor, concursurilor şi oportunităţilor
de studiu şi de cercetare, oferind posibilităţi ca fiecare membru al universităţii să poată lua şi
aplica decizii referitoare la propria lor carieră academică şi profesională.
În vederea exercitării autonomiei personale, toate informaţiile cu caracter public, de
importanţă pentru membrii comunităţii academice, şi pentru publicul larg, trebuie puse, în mod
egal şi în timp util, la dispoziţia celor interesaţi după cum urmează:
Informaţii cu privire la standardele academice, curriculele universitare de studiu şi de
cercetare.
Informaţii cu privire la evaluarea, accesul şi promovarea (prin admitere, angajare,
contractare) membrilor corpului profesoral.
Informaţii (elementele relevante din CV-ul profesional) cu privire la membrii corpului
profesoral, membrii conducerii universităţii.
Informaţii cu privire la structura universităţii, cercetarea universitară, baza materială,
serviciile sociale etc.
Încălcarea autonomiei personale conduce la sancţiuni pentru cei responsabili de asigurarea
acesteia.
U.S.E.F.S promovează şi garantează membrilor săi un mediu favorabil exercitării
autonomiei profesionale. Fiecare membru al comunităţii academice are dreptul de a alege
individual, în cunoştintă de cauză, programele de studiu si cele de cercetare, traseele de cariera
universitară, oportunităţile, nivelul de recunoaştere la care tinde.
Autonomia universitară vizează

domeniile

conducerii universităţii,

structurării

şi

funcţionării acesteia, a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, administrării şi finanţării. În
plan financiar, autonomia universitară se realizează ca drept de gestionare, potrivit legii şi
răspunderii personale, a fondurilor alocate de la buget sau provenite din alte surse legale.
CAPITOLUL

III.

STANDARDE

ETICE

GENERALE

ŞI

APLICAREA

PRINCIPIILOR
Art.9. Standarde de competenţă (1)
Cunoaşterea competenţelor
Membrii Comunităţii academice U.S.E.F.S. au obligaţia să-şi cunoască foarte bine limitele
de competenţă în realizarea sarcinilor de serviciu, iar cadrele didactice în activitatea de predare
sau de cercetare.
Ei sunt datori să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea formării şi
practicării la standarde cât mai înalte a propriilor competenţe profesionale.
Servicii educaţionale în acord cu competenţa

Cadrele didactice se vor angaja numai în acele activităţi profesionale pentru care au
cunoştinţele, aptitudinile, atitudinile, experienţa şi atestarea necesare.
Prezentarea onestă a competenţei
Membrii Comunităţii academice U.S.E.F.S. nu vor prezenta fals limitele competenţei lor şi
nu vor prezenta pregătirea sau formarea lor într-un mod care să le favorizeze nemeritat poziţia
sau imaginea publică, indiferent de tipul de activitate profesională desfăşurată.
Pregătirea continuă
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S au obligaţia să depună permanent un efort de
menţinere şi dezvoltare a competenţelor lor prin informare permanentă, programe de formare
profesională de specialitate, consultări cu ceilalţi specialişti din domeniu ori prin cercetări care să
conducă

spre

creşterea

competenţei

profesionale,

conform

standardelor

naţionale

şi

internaţionale.
Obiectivitatea
Cadrele didactice din cadrul U.S.E.F.S au obligaţia de a fi conştienţi de limitele
procedurilor folosite, indiferent de tipul de activitate. Ele vor avea grijă ca furnizarea serviciilor
educaţionale, cercetarea ştiinţifică, prezentarea rezultatelor concluziilor să fie făcută cu maximă
obiectivitate, evitând orice tendinţă de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă.
Delegarea
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. care deleagă activităţi profesionale spre
angajaţi, supervizaţi, cercetători, asistenţi vor lua toate măsurile pentru a evita încălcarea
standardelor de competenţă ale prezentului Cod.
Afectarea competenţei
Atunci când membrii realizează că din motive de sănătate ori din cauza unor probleme
personale nu mai pot să ofere în condiţii de competenţă o anumită activitate profesională, aceştia
vor cere sprijin şi asistenţă profesională pentru a decide dacă trebuie să-şi limiteze, suspende sau
să încheie respectiva activitate profesională.
Art.10. Standarde cu privire la relaţiile umane
Respect şi preocupare
În relaţiile lor profesionale, membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. vor manifesta
preocupare faţă de clienţi, studenţi, participanţi la cercetare, supervizaţi sau angajaţi, căutând să
nu producă acestora daune sau suferinţă, iar, dacă acestea sunt inevitabile le vor minimiza pe cât
posibil.
Evitarea hărţuirii
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S nu se vor angaja sub nici un motiv într-o
formă sau alta de hărţuire fie că aceasta este sexuală, emoţională, verbală sau nonverbală.

Evitarea abuzului
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S nu se vor angaja în comportamente de
defăimare sau de abuz (fizic, sexual, emoţional, verbal sau spiritual) faţă de persoanele cu care
vin în contact în timpul activităţii lor profesionale.
Evitarea relaţiei multiple
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S vor evita pe cât posibil relaţiile multiple, adică
relaţiile în care îndeplinesc simultan mai multe roluri într-un context profesional.
Nonexploatarea
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S nu vor exploata şi nu vor profita, sub nici o
formă, de persoanele faţă de care, prin profesie sau poziţie, manifestă un ascendent de autoritate
(clienţi, studenţi, participanţi la cercetare, supervizaţi, angajaţi). Orice formă de exploatare sau
abuz de autoritate fiind strict interzisă.
Participarea activă la decizii
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S vor avea grijă să permită participarea activă şi
deplină a celorlalţi la deciziile care îi afectează direct, respectând dorinţele justificate şi
valorificând opiniile acestora, ori de câte ori este posibil.
Neintrarea în rol
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S se vor abţine de la intrarea într-un rol
profesional atunci când din motive de ordin personal, ştiinţific, legal, profesional, financiar:
•

poate fi afectată obiectivitatea, competenţa sau eficienţa activităţii lor profesionale;

•

faţă de clienţi/subiecţi există riscul exploatării sau producerii unor daune.

Continuitatea serviciului
Dacă din motive de boală sau datorită unor evenimente survenite în viaţa membrului acesta
nu mai poate continua oferirea serviciului în bune condiţii, va depune toate eforturile pentru a se
asigura de continuitatea serviciului oferit, îndrumând beneficiarul spre un coleg de profesie cu
competenţa necesară.
Art.11. Standarde de confidenţialitate
(1) Întreruperea serviciului din motive de confidenţialitate
Relaţia dintre membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S şi beneficiarii serviciilor lor este
adesea o relaţie foarte sensibilă ce necesită realizarea unei alianţe pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii profesionale, motiv pentru care confidenţialitatea este obligatorie. Atunci
când din motive ce nu pot fi evitate, membrul Comunităţii universitare U.S.E.F.S nu mai poate
păstra confidenţialitatea, acesta va înceta să mai ofere serviciul respectiv.

Protejarea confidenţialităţii
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. vor proteja confidenţialitatea tuturor

informaţiilor adunate în timpul activităţilor lor profesionale şi se vor abţine de la dezvăluirea
informaţiilor pe care le deţin despre colegi, clienţii colegilor, studenţi şi membrii organizaţiilor,
excepţie făcând situaţiile: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru prevenirea unui pericol
iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii
rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea
fapte. Divulgarea, de către membri, a unor date care le-au fost încredinţate sau de care au luat
cunoştinţă în virtutea profesiei, este interzisă dacă aceasta este de natură a încălca clauza de
confidenţialitate.

Limitele confidenţialităţii
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S. clarifică ce măsuri se vor lua pentru protejarea
confidenţialităţii şi ce responsabilităţi familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea
confidenţialităţii, atunci când desfăşoară activităţi de cercetare sau oferă servicii. Personalul
didactic şi administrativ are obligaţia să respecte confidenţialitatea în problemele care ţin de
viaţa privată a studenţilor, să nu dea informaţii decât cu autorizaţia decanatului sau rectoratului şi
numai dacă există motive îndreptăţite. Această regulă este valabilă de asemenea în privinţa
cererilor personale referitoare la păstrarea confidenţialităţii, a statutului marital, orientării sexuale
sau disabilităţilor ascunse,

domiciliului,

apartenenţei

politice,

religioase

etc.

Membrii

personalului care au acces la documente şi informaţii trebuie să aibă grijă să menţină caracterul
confidenţial şi privat al unor astfel de informaţii şi să protejeze persoanele care nu doresc ca
aceste informaţii să devină publice. Membrii U.S.E.F.S trebuie să menţină caracterul privat al
solicitărilor de confidenţialitate. Dosarele personale sunt confidenţiale.

Sancţionarea încălcării confidenţialităţii.
Sunt interzise:
•

propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale
U.S. E.F.S.;

•

prozelitismul religios;

•

promovarea unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, naţionalist, fascist;

•

defăimarea U.S.E.F.S de către membrii comunităţii academice;

•

atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai
comunităţii academice.

Dezvăluirea de informaţii
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. pot împărtăşi informaţiile confidenţiale cu
alţii numai cu consimţământul celor vizaţi ori de o aşa manieră încât cei vizaţi să nu poată fi
identificaţi, excepţie făcând situaţiile justificate de lege sau în circumstanţe de iminenţă sau
posibilă vătămare fizică sau crimă.

Confidenţialitatea faţă de terţi
În cazul în care există terţi implicaţi în activitatea profesională a membrilor comunităţii
universitare U.S.E.F.S, aceştia vor clarifica cu părţile implicate limitele confidenţialităţii,
condiţiile de păstrare a confidenţialităţii şi nu va da curs nici unei solicitări, venite de la o terţă
parte în dezvăluirea de informaţii confidenţiale, decât în condiţiile respectării legi şi a limitelor
confidenţialităţii.
Art.12.Standarde de conduită colegială

Conduită colegială
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. vor manifesta faţă de colegii lor de profesie,
onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate, conduitele lor fiind în acord cu standardele
profesionale.

Respectul şi toleranţa
U.S.E.F.S. promovează existenţa unei comunităţi academice şi rezidenţiale în cadrul căreia
este respectată demnitatea fiecăruia într-un climat liber de orice manifestare şi formă de hărţuire,
exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. U.S.E.F.S. aderă la valoarea toleranţei
faţă de diferenţele dintre oameni, dintre opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. Sunt interzise
manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe şi hărţuirea sexuală. Respectul şi toleranţa, în
mediul academic, presupune acceptarea argumentaţiei ca singurul criteriu de convingere în
disputele de idei în general, şi în cele ştiinţifice în particular.
Atitudinile

critice, dezacordul faţă de valorile sau acţiunile unei persoane sau grup,

care nu sunt însoţite de comportamente care pot fi considerate agresive sau insultătoare. În sensul
definit de etica universitară, ele sunt acceptate şi încurajate în scopul progresului, cunoaşterii şi
dezvoltării.
Membrii comunităţii universitare U.S.E.F.S vor manifesta respect faţă de colegii lor de
profesie şi nu vor exprima critici nefondate şi etichetări la adresa activităţii lor profesionale.

Evitarea denigrării
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. nu vor acţiona, sub nici o formă, în manieră
denigratoare la adresa colegilor de profesie şi nu vor împiedica clienţii să beneficieze de
serviciile lor, dacă nu există un motiv serios şi cu implicaţii etice în acest sens.

Autosesizarea
În cazul în care membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S. constată că există abateri ale
unui coleg de la normele prezentului Cod, vor manifesta preocupare faţă de violarea de către
acesta a standardelor sau principiilor etice, vor atrage atenţia acelui coleg asupra conduitei
neadecvate cu maximă discreţie şi colegialitate, şi se vor adresa conducerii U.S.E.F.S.

Sprijinul colegial

Membrii Comunităţii universitare a U.S.E.F.S vor căuta să sprijine pe cât posibil eforturile
profesionale ale colegilor în limita disponibilităţilor participative şi a timpului disponibil.

Fidelitatea şi concurenţa neloială
Membrii comunităţii academice au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul U.S.E.F.S,
evitând orice fapt care ar putea produce prejudicii imaginii sau intereselor sale.
Concurenţa neloială este o atitudine pe care U.S.E.F.S o condamnă cu fermitate.
Art.13. Standarde de conduită a corpului studenţesc
13.1 Studenţii au următoarele obligaţii:
• obligaţia să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi nedidactic, precum
şi autoritatea organismelor de conducere ale Universităţii şi ale facultăţilor;
• sunt obligaţi să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite
în timpul examinării, în pregătirea referatelor, tezelor de an, lucrărilor de licenţă;
• să nu comită fraudă intelectuală;
• să manifeste o conduită etică în timpul evaluării;
• obligaţia de a folosi în mod civilizat patrimoniul Universităţii;
• să nu deterioreze baza materială din sălile de curs şi de seminar, din laboratoare,
biblioteci, cămine, cantine, terenuri sportive, spaţii amenajate pentru recreere;
• să respecte normele de folosire a reţelei Internet şi a reţelei proprii de informatizare a
Universităţii;
Corpul studenţesc trebuie să sesizeze de îndată încălcarea normelor etice şi de integritate în
cadrul procesului de învăţare şi evaluare, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate în spaţiile
de cazare, hrană, recreere sau în alte spaţii care sunt asimilate spaţiului universitar,
În cazul în care se constată încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală,
Universitatea poate lua măsuri de condamnare explicită a relei conduite în cercetare, restaurare
publică a drepturilor de proprietate intelectuală încălcate, prin menţiuni corespunzătoare în
corpul publicaţiei sau retragerea din circulaţie a publicaţiei, cu scopul de a îndrepta atribuirea
eronată a paternităţii operei (prestaţie intelectuală, scrisă, orală sau de altă natură, care este
expusă prin text scris, material audio, video, audio-video sau de orice altă natură)
Corpul studenţesc trebuie să respecte normele etice impuse de statutul lor în Universitate,
precum şi pe cele privind propria profesie, atât în cadrul Universităţii, cât. şi în domeniul public,
online şi offline.
Corpul studenţesc, în calitate de beneficiar direct al procesului educaţional, este de
asemenea răspunzător de realizarea unei bune calităţi a actului didactic, prin respectarea eticii şi
integrităţii academice, a procedurilor şi a regulilor din regulamentele specifice, dar şi prin
manifestarea unui comportament demn în interiorul, dar şi în afara Universităţii. în acest sens,

toţi cei care alcătuiesc acest corp trebuie:
•

să respecte normele etice în procesul de învăţare;

•

să manifeste un comportament demn în raport cu colegii, profesorii,
personalul administrativ din Universitate, precum şi în raport cu persoanele
din afara Universităţii;

•

ă nu exprime, prin comportamentul şi activitatea lor din spaţiul academic,
opinii de tip ideologic, religios sau politic, incompatibile cu standardele de
etică şi integritate academică;

•

să nu pretindă sau să accepte favoruri, sub orice formă, inclusiv de natură
sexuală;

•

să se abţină de la orice acţiune contrară reglementărilor aplicabile şi să ducă
la îndeplinire orice obligaţie ce ar decurge din asigurarea şi respectarea eticii
şi integrităţii academice.

Corpul studenţesc trebuie să manifeste un comportament imparţial, bazat pe respect
reciproc.
13.2

Sancţiunile aplicate corpului studenţesc pentru încălcarea normelor de etică şi

integritate academică, se pot realiza prin:
•

avertismentul scris;

•

suspendarea dreptului la bursă pe o perioadă determinată;

•

revocarea dreptului de a locui în cămin;

•

plata contravalorii bunurilor deteriorate sau a lucrărilor de reabilitare necesare
în urma faptelor săvârşite;

•

retragerea sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor
de bună conduită;

•

interzicerea dreptului de a susţine în continuare proba de evaluare, în cazul
unei conduite contradictorii în timpul examinării;

•

îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a
proiectului;

•

exmatricularea, cu sau fară drept de restabilire.

Art.14. Educaţie şi formare

Calitatea ofertei educaţionale şi formative
Cadrele didactice din U.S.E.F.S vor manifesta preocupare faţă de programele educaţionale
şi cele de formare profesională, asigurându-se că acestea furnizează cunoştinţele şi experienţa
necesare, suficiente pentru pregătirea studenţilor şi supervizaţi lor la standarde corespunzătoare

atestărilor, diplomelor sau gradelor academice/profesionale care urmează să fie obţinute.
Cunoştinţele oferite trebuie să se bazeze pe date experimentale şi pe o argumentaţie ştiinţifică.

Transparenţa
U.S.E.F.S respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care
interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care
colaborează şi publicul larg, asigură o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta facilităm
egalitatea de şanse în competiţie şi asigurăm accesul echitabil la resursele universitare. U.S.E.F.S
interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul membrii săi şi
publicul larg.
Cadrele didactice din U.S.E.F.S care răspund de programele educaţionale sau de formare
se vor asigura că există o descriere recentă şi precisă a acestora: obiective, conţinut, competente,
beneficii şi obligaţiile care trebuie îndeplinite pentru absolvirea programului de învăţământ,
inclusiv modalităţile de evaluare şi taxe. Aceste informaţii trebuie să fie disponibile pentru toate
părţile interesate.
Pentru asigurarea transparenţei, informaţia de interes public se plasează pe paginile web şi
într-un ziar naţional, putând fi utilizate şi alte mijloace de informare în masă.
Criteriile de selecţie pentru ocuparea posturilor didactice şi administrative se precizează cu
rigurozitate şi fără echivoc fiind respectate prevederile legale şi fiind asigurată publicitatea
acestora. Este interzis ca interviurile sau examenele de promovare să conţină întrebări privind
relaţiile personale şi viaţa privată a candidaţilor, statutul civil sau istoriile personale.
Studenţii şi ceilalţi beneficiari ai procesului de instruire au dreptul la informaţii clare şi
precise despre criteriile de evaluare la examene, colocvii, chiar de la începutul cursului, precum
şi la explicaţii privind notele obţinute. De asemenea, transparenţa va fi respectată şi în cazul
repartizării studenţilor în cămine.

Responsabilitate educaţională
Cadrele didactice se vor asigura că programele cursurilor acoperă tematica propusă, că
informaţia este prezentată cu acurateţe, că există modalităţi adecvate de evaluare a progresului şi
că tipurile de experienţe descrise la curs sunt relevante. Ele pot să modifice conţinutul sau
cerinţele cursului atunci când consideră aceste schimbări necesare sau dezirabile din punct de
vedere pedagogic, atâta vreme cât studenţii şi cei implicaţi sunt anunţaţi din timp de aceste
modificări.

Limite cadru, de informare
Cadrele didactice nu vor cere studenţilor sau celor supervizaţi să dezvăluie informaţii
personale în activităţile de curs sau în cadrul unor programe de formare profesională/supervizare.

Integritatea morală

Comunitatea universitară U.S.E.F.S. trebuie să constituie un model de consecvenţă,
coerenţă şi demnitate morală. Imaginea publică a instituţiei depinde de verticalitatea morală a
tuturor membrilor ei şi de gestionarea instituţională a acestui capital moral.
Art. 15. Libertatea academică
U.S.E.F.S este un spaţiu universitar lipsit de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice,
religioase şi de putere economică, exceptând cele de natură ştiinţifică, legală şi etică. Membrii
U.S.E.F.S. sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării
standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale.
Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe
baza respectului pentru diferenţe. Sunt încurajate abordarea critică, parteneriatul intelectual şi
cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase. Credinţele religioase,
ataşamentele politice, alte categorii de credinţe sunt, în spaţiul universitar laic, o problemă
privată a membrilor comunităţii academice. Ele nu pot să fie impuse altora, prin abuz de putere şi
autoritate. Nimeni nu are dreptul să manipuleze, doctrinele şi să educe dogmatic în interiorul
spaţiului universitar (laic) şi, prin aceasta, să încalce dreptul studenţilor, cadrelor didactice sau
cercetătorilor la obiectivitate, cunoaştere şi la formare ştiinţifică adecvată domeniului de studii.
Libertatea personală se reflectă şi în protejarea dreptului la privatizate şi confidenţialitate.
Art. 16. Dreptatea şi echitatea
Membrii U.S.E.F.S. vor fi trataţi drept, corect şi echitabil. Nu este permisă discriminarea
sau exploatarea, indiferent că acestea sunt directe sau indirecte.
U.S.E.F.S. adoptă măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse în ceea ce
privesc accesul la studii, angajare şi la programe, în vederea eliminării conflictelor de interese, a
prevenirii şi combaterii oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism.
Realizarea valorilor morale de dreptate şi echitate în mediul universitar presupune
respectarea următoarelor principii:

Nediscriminarea şi egalitatea de şanse
Discriminarea în mediul academic reprezintă tratamentul inegal al unei persoane, tratament
care urmăreşte sau conduce la încălcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective pe baza
genului, rasei, disabilităţii, orientării sexuale, a naţionalităţii, etniei, religiei, categoriei sociale,
stării materiale sau mediului de provenienţă.
În acest context, nici o femeie nu poate să fie defavorizată fiindcă este însărcinată, are copii
în îngrijire sau este mamă singură.
Discriminarea directă se sancţionează potrivit legii, iar cele indirecte sunt sancţionate
instituţional în funcţie de gravitate.

Eliminarea conflictelor de interese

Personalul didactic (inclusiv membrii conducerii U.S.E.F.S. şi a tuturor structurilor sale) şi
nedidactic trebuie să ia măsurile necesare în scopul de a evita sau soluţiona adecvat situaţiile în
care pot să apară conflicte de interese ce ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea
obligaţiilor lor. Conflictele de interese decurg din intersectarea mai multor tipuri de relaţii sau
poziţii, de natură să afecteze judecăţile şi evaluările corecte şi acţiunile membrilor comunităţii.
Ele pot duce la practici precum favoritismul şi nepotismul, la aplicarea unor standarde duble în
apreciere sau evaluare, ori la acte de persecuţie sau răzbunare, şi pe care U.S.E.F.S. trebuie să le
respingă.

Prevenirea şi combaterea corupţiei
Corupţia este una dintre maladiile sociale grave. În mediul universitar corupţia generează
tratament inechitabil, nedreptăţi şi favoritisme, subminează aplicarea principiului meritului şi
creează suspiciune şi neîncredere în valoarea diplomelor şi în competenţa profesională a
absolvenţilor. Corupţia slăbeşte sentimentul dreptăţii şi apartenenţei.
U.S.E.F.S. acceptă recomandările asumate de către profesioniştii competenţi şi corecţi în
privinţa meritelor unei persoane, dar respinge orice recomandări informale sau presiuni legate de
admiterea şi evaluarea unei persoane aflate sub standardele solicitate şi care nu poate intra onest
în competiţie. Printre cele mai grave forme de corupţie în mediul universitar se numără:
•

traficarea examenelor de admitere şi absolvire (servicii sau contraservicii);

•

solicitarea de către membrii personalului universitar de bani sau cadouri precum şi
tentative de mituire sau mituirea acestora, precum şi cointeresarea de alte forme;

•

solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau care
urmează să fie în proces de evaluare, angajare, sau promovare, precum şi oferirea
unor astfel de servicii în schimbul indulgenţei.

Tentativa de corupere
Constitute abateri sancţionabile de la etica universitară faptul de a oferi bani, cadouri sau
servicii

personale

membrilor personalului

universitar,

atunci

când

acceptarea

acestor

cadouri/servicii are drept scop în mod explicit sau implicit furnizarea serviciilor deja prevăzute
în fişa postului unui angajat sau influenţarea procesului de evaluare, angajare sau promovare.
Este interzis favoritismul, indiferent de criterii (prietenie, rudenie, afaceri, afiliere de orice
tip etc.) în procesul de evaluare, angajare sau promovare, salarizare sau la repartizarea sarcinilor
didactice sau administrative. Favoritismul nu se confundă cu preferinţa pe bază de competenţe
demonstrate (de exemplu, cazuri de angajare pe motive de competenţă deosebită sau de excelenţă
profesională recunoscute de către comunitatea specialiştilor în domeniu).
Toate aceste cazuri vor fi sancţionate de la avertisment până la eliminarea din universitate.
Acceptarea de cadouri simbolice de către personalul universitar este legitimă doar atunci

când este evident că nu este de natură să influenţeze direct sau indirect procesul educaţional, de
evaluare, de angajare, sau de promovare.
Art. 17. Meritul
U.S.E.F.S. asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi
colective care conduc la îndeplinirea menirii sale instituţionale. Printre acestea se numără
dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice,
creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa.
În cazul cadrelor didactice, meritul se stabileşte de obicei după: calitatea cursurilor,
seminariilor, a activităţii de îndrumare a studenţilor, publicaţiilor ştiinţifice, al pregătigării de
granturi de dezvoltare şi cercetare individuală şi instituţională, evaluarea făcută de către studenţi,
implicarea în dezvoltarea facultăţii, a programului de studiu, al domeniului propriu, în rezolvarea
problemelor studenţilor, în atitudinea faţă de progresul personal, în prestigiul adus instituţiei şi
specialităţii în care lucrează, implicarea în dezvoltarea cunoaşterii şi democratizării în societate
etc.
În cazul studenţilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a
performanţelor la cursuri, seminarelor şi laboratoare, la concursuri profesionale, la licenţe şi
disertaţii, prin implicarea acestora la viaţa asociativă, acţiuni civice etc.
Pentru conducere, criteriile se referă mai ales la managementul eficient al resurselor,
crearea şi menţinerea standardelor profesionale şi morale ridicate în universitate, la evaluarea
făcută de către reprezentanţii studenţilor, subordonaţilor, conducerea la nivel superior, atestările
instituţionalizate de calitate, obţinute din partea autorităţilor şi organelor abilitate, inclusiv
regional-europene şi/sau internaţionale.
Pentru celelalte categorii de personal din cadrul Comunităţii universitare U.S.E.F.S meritul
se recunoaşte în baza realizărilor întreprinse de-a lungul exercitării funcţiilor pentru care au fost
angajaţi, materializate în rezultate concrete aducătoare de beneficii universităţii.
Neaplicarea principiului meritului antrenează după sine, în funcţie de gravitatea faptelor,
sancţiuni legale şi/sau instituţionale, inclusiv a factorilor de conducere implicaţi.
Responsabilitatea faţă de standardele de evaluare a meritului şi de aplicare revine
rectoratului şi conducerii catedrelor şi consiliilor facultăţilor şi departamentelor.
Orice evaluare a meritului după alte criterii decât după standardele profesionale şi morale
este viciată.
Consiliile de etică intervin mai ales atunci când aceste structuri nu asigură aplicarea
principiului meritului în proiectarea şi evaluarea activităţii universitare, şi propun sau acordă
sancţiuni, inclusiv conducerii.
Art.18. Profesionalismul

Principiul profesionalismului este încurajat în mediul academic în vederea creşterii
competitivităţii şi a prestigiului calităţii ştiinţifice şi educaţionale şi a cercetării.
Profesionalismul este dat de: competenţa în exercitarea profesiei, prestigiul prin dedicarea
faţă de cariera academică, încrederea studenţilor în autoritatea intelectuală şi morală a cadrului
didactic, solidaritatea colegială cu cei care respectă standardele morale şi de profesionalism din
universitate.
U.S.E.F.S se angajează să cultive un mediu propice pentru cercetare şi competitivitate. În
acest scop, vor fi promovate programe academice la standarde înalte, capabile să conducă la
evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului în cercetare.
Vor fi încurajate şi recompensate orientarea spre calitate ştiinţifică, pedagogică, în mod deosebit
spre excelenţă, a profesorilor, cercetătorilor, studenţilor şi cea a programelor de studii şi
cercetare.
Art.19. Respectarea principiului profesionalismului şi responsabilităţii
Fiecare membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, răspunderea pentru
calitatea activităţilor desfăşurate.
Cadrele didactice au obligaţia profesională să cunoască în detaliu disciplina pe care o
predau, asigurându-se că întregul conţinut al cursului este actualizat, reprezentativ şi adecvat
nivelului la care se situează disciplina în planul de învăţământ.
Încălcarea responsabilităţilor profesionale şi obligaţiei de actualizare a materiei se
sancţionează începând cu somarea persoanei în cauză spre conformare. Dacă aceasta, în timpul
rezonabil acordat, nu se conformează, cadrul didactic în cauză este eliberat de sarcinile didactice
şi de cercetare, conform prevederilor legislaţiei muncii.
Colaborările sau alte obligaţii profesionale externe ale personalului didactic şi celui
administrativ nu trebuie să afecteze îndeplinirea integrală a sarcinilor profesionale ale acestora.
Se interzice reprezentarea intenţionată a părerilor personale drept puncte de vedere ale
Comunităţii universitare U.S.E.F.S..
Art. 20. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală
U.S.E.F.S apără dreptul la proprietate intelectuală
Beneficiile şi recompensele vor fi acordate celor care se află la originea proprietăţii
intelectuale. Toţi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin
publice trebuie menţionaţi, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinţei.
Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, copiatul în
cadrul examenelor sau concursurilor, "fabricarea" rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor
sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi
tentativele de corupere spre fraudă.

Cele mai frecvente exemple de lipsă de onestitate sunt:
•

plagiatul - preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de un alt autor şi
prezentarea lui ca aparţinând propriei persoane;

•

copiatul - înşelăciunea, care se referă la fapta sau tentativa de a folosi sprijin
neautorizat din partea unor persoane, folosirea unor materiale de documentare interzise
în timpul examinării,etc.;

•

fabricarea datelor - utilizarea unor date improvizate într-o cercetare sau experiment,
modificarea intenţionată a datelor unui experiment sau unei cercetări, citarea unor
articole inventate;

•

predarea aceloraşi cursuri şi lucrări pentru mai multe discipline şi examene
(autoplagiatul);

•

modificarea datelor din dosarul personal de concurs/ angajare şi includerea în CV-ul
personal a unor date nereale;

•

facilitarea oricărei forme de înşelăciune de către orice persoană;

Avantajele obtinute prin mijloace ilicite cum sunt:
•

ascunderea unor informaţii care au utilitate publică pentru toţi membrii comunităţii;

•

împiedicarea unor colegi sau concurenţi să se concentreze în scopul de a desfaşura o
activitate programată;

•

subminarea poziţiei sau activităţii unor colegi sau concurenţi prin distrugerea unor
materiale de informare şi documentare etc.

•

acuzaţie de plagiat trebuie însoţită de dovadă clară a plagierii prin indicarea textului
preluat, inclusiv a celor existente pe Internet.

Lipsa de onestitate, în special furtul intelectual, se sancţionează diferenţiat.
În cazul plagiatului şi al copiatului studenţesc: la prima încălcare minoră, cadrul didactic,
titularul cursului sau seminarului, după demontarea cazului de plagiat sau copiat, sancţionează
studentul prin atenţionare şi scăderea notei, oferind sfaturi cum studentul să procedeze pe viitor.
Încălcarea respectivă se notează în dosarul personal, pentru evidenţă şi prevenirea repetării. La
cazurile semnificative, de repetare a plagiatului minor, de plagiat extins sau total, nota va fi
scăzută proporţional, până la anularea examenului. Dacă este vorba despre un examen important,
sancţionarea poate ajunge până la eliminarea din facultate, cu sau fără dreptul de reînscriere, cu
taxă, în acelaşi an;
plagierea tezelor de licenţă sau de masterat se sancţionează cu anularea examenului. Dacă
plagiatul este total, persoana respectivă nu are drept de reînscriere la examen.
Toate tipurile de cazuri de plagiat sunt notate în dosarul personal al studentului, dar nu şi în
suplimentul de diplomă.

În cazul doctoranzilor şi al cadrelor didactice:
•

pentru plagiatul minor sau involuntar se aplică direct avertismentul.

•

în cazul plagiatului semnificativ, a celui major extins, pedepsele merg până la
retragerea dreptului de practică conform legilor în vigoare sau exmatricularea de la
doctorat fără drept de reînscriere.

Art.21. Hărţuirea
Acţiunile care creează un climat de intimidare, teamă şi ostilitate sunt considerate
ofensatoare pentru orice persoană.
Hărţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau
conduce la afectarea gravă a capacităţii unei persoane de a-şi desfăşura în mod firesc activităţile
profesionale şi de studiu, sau de a-şi exercita drepturile. Hărţuirea constă, de regulă, într-un
comportament repetat (ameninţări fizice şi verbale, critici umilitoare, avansuri sexuale etc.), dar
poate consta şi din acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă.
Având în vedere faptul că multe dintre acţiunile de hărţuire (de exemplu urmăriri, telefoane
insistente) au loc în afara universităţii, faptul că acestea nu au avut loc în spaţiul universitar nu
poate constitui un motiv pentru care s-ar situa în afara prevederilor prezentului Cod de etică.
Atunci când hărţuirea este exercitată de către persoane cu funcţii ierarhic superioare
victimei, de profesori asupra studenţilor, sau de evaluatori asupra persoanelor evaluate, hărţuirea
presupune abuzul de putere, care constituie o circumstanţă agravantă.
Una dintre formele frecvente de hărţuire este hărţuirea sexuală, care se manifestă prin
avansuri sexuale nedorite, cerere de favoruri sexuale, şi alte manifestări verbale sau fizice de
natură sexuală prin care se condiţionează instruirea, evaluarea, angajarea, promovarea sau
participarea la activitatea universitară.
Fiecare membru al comunităţii trebuie aibă cunoştinţă de faptul că în cadrul U.S.E.F.S.
acest tip de comportament - hărţuirea sexuală -, este interzis cu desăvârşire, atât de lege, cât şi de
normele universitare.
Comportamentele sexuale şi expresiile misogine repetate şi ostentative sunt, la rândul lor,
forme de hărţuire ce afectează mediul în care trăieşte victima, o ofensează, insultă şi o
intimidează.
Este necesar ca persoanele afectate de manifestările de hărţuire sexuală să fie încurajate să
reclame aceste cazuri. Comisia de etică va soluţiona, în mod absolut confidenţial, aceste plăceri,
în colaborare cu un specialist, şi va păstra un dosar al faptelor pentru a putea verifica eventuala
repetare din partea aceleiaşi persoane.
U.S.E.F.S. va sancţiona, în funcţie de gravitate, comportamentele care contravin normelor
Codului de Etică.

Art. 22. Bunăvoinţa şi grija
U.S.E.F.S. consideră dezirabile bunăvoinţa şi grija. Aplicarea acestui principiu nu trebuie
folosită ca pretext pentru părtiniri.
Membrii comunităţii U.S.E.F.S. trebuie să-şi manifeste solidaritatea şi sprijinul faţă de cei
care trec prin situaţii în care au nevoie de sprijin moral şi material.
De asemenea, în baza acestui principiu, U.S.E.F.S. încurajează aprecierea şi recunoştinţa
faţă de cei merituoşi, empatia, compasiunea şi sprijinul faţă de cei aflaţi la nevoie, amabilitatea,
politeţea, altruismul, faţă de toţi membrii comunităţii academice. Vot fi descurajate şi socotite
indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de amabilitate,
dezinteres.
U.S.E.F.S. este recunoscătoare faţă de toţi cei care, în situaţii de criză majoră sau calamităţi
sunt dispuşi la autosacrificau.
CAPITOLUL IV. COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Art. 23. Coordonarea şi monitorizarea aplicării principiilor prevăzute de prezentul Cod de
Etică universitară este asigurată de către Comisia de Etică, ce reprezintă un organ independent,
propus de Senatul Universităţii şi aprobat de rector.
Art. 24. Comisia de Etică universitară activează în baza Regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare şi este alcătuită din 5 persoane cu prestigiu profesional şi autoritate
morală: 1 preşedinte, trei membri şi un secretar.
Rectorul nu poate fi membru în Comisia de Etică profesională universitară.
Art. 25. Comisia de Etică dispune de următoarele atribuţii:
•

elaborează Codul de Etică profesională Universitară,

care se propune Senatului

Universităţii pentru aprobare şi pentru includere în Carta universitară;
•

analizează şi soluţionează sesizările referitoare la abaterile de la etica şi deontologia
universitară, care se realizează prin:

•

primirea şi evaluarea validităţii sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu
prevederile Codului de Etică al USEFS;

•

organizarea de investigaţii şi interviuri în scopul acumulării de date privitoare la cazurile
care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;

•

luarea deciziilor pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura faptelor
care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei;

•

comunicarea către rector a raportului şi a hotărârilor privind sancţionarea persoanelor
vinovate;

•

punerea la dispoziţia Senatului USEFS a informaţiilor necesare judecării cauzei, la
hotărârea Comisiei de Etică a USEFS;

•

întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia universităţii, din perspectiva respectării
principiilor şi prevederilor Codului de Etică Universitară. Raportul se înaintează conducerii
USEFS.

Raportul

nu

conţine

informaţii

identificatoare

referitoare

la

cazurile

nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile respinse sau abaterile sancţionate cu avertisment
scris;
•

propune şi promovează eventualele modificări sau amendamente ale Codului de Etică
Universitară;

•

notifică de urgenţă conducerii USEFS cazurile care fac obiectul legii penale şi pune la
dispoziţia acesteia toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective.
Art. 26. Şedinţele Comisiei de Etică vor avea loc, ori de câte ori este necesar.
Art.27. Sesizările adresate Comisiei de Etică se fac în scris. Comisia poate decide să nu ia

în considerare sesizările anonime.
Art. 28. În urma cercetărilor efectuate, Comisia elaborează un raport. Atunci când cele
sesizate se confirmă întru totul sau în parte, raportul se înaintează Rectoratului cu propuneri
privind măsurile ce se impun a fi luate. Comisia va emite o hotărâre în care va menţiona
eventuala sancţiune. Hotărârea comisiei va fi adusă la cunoştinţa părţilor. Raportul şi hotărârea
CEUSEFS vor fi comunicate rectorului. Comisia de Etică universitară adoptă hotărârile cu
majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin 2/3 din
totalul membrilor cu drept de vot.
Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O copie a
acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia. În toate situaţiile, persoana care
a formulat sesizarea va fi înştiinţată de rezultatul cercetărilor prin înmânarea unei copii a
raportului.
Art.29. DISPOZIŢII FINALE
Codul etic universitar al U.S.E.F.S intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către
SENATUL Universităţii.
Angajaţii U.S.E.F.S au responsabilitatea de a cunoaşte şi de a aplica prevederile acestui
Cod. Orice fapte săvârşite în legătură cu profesia care contravin prevederilor prezentului Cod,
angajează răspunderea disciplinară a angajaţilor.
Membrii Comunităţii universitare U.S.E.F.S nu vor recunoaşte, ca fiind profesională,
activitatea care este neconformă cu principiile şi standardele acestui Cod.
Codul de etică şi aplicarea sa nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care
revin membrilor.
Codul de etică al Comunităţii universitare U.S.E.F.S este unul instituţional. Nu se poate
substitui codurilor pentru cercetarea ştiinţifică de profil şi nici nu le suplineşte pe acestea.

