
ROMÂNIA 

Cabinet Ministru 
 

ORDIN 

privind promovarea eticii profesionale în universităţi 
 

 În temeiul art. 141 alin.(s) din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 În baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării,  
 

Ministrul educaţiei şi cercetării 
emite prezentul ordin: 

 
1. Toate instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu au obligaţia de a elabora, dezbate şi adopta până la data de 20 decembrie 
2005, propriul Cod de etică universitară. 
 
2. Codul de etică universitară cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor şi 
normelor morale pe care consimt să le respecte şi să le urmeze membrii comunităţii 
academice în activitatea lor profesională. El stabileşte standardele de etică profesională 
pe care o comunitate universitară îşi propune să le urmeze şi penalizările care se pot aplica 
în cazul încălcării acestora. 
 
3. Codul de etică universitară funcţionează ca un contract moral între studenţi, profesori, 
personal administrativ şi comunitatea universitară ca întreg, contribuind la coeziunea 
membrilor universităţii şi la formarea unui climat universitar bazat pe cooperare şi 
competiţie după reguli corecte, la creşterea prestigiului universităţii. 
 
4. Codul de etică universitară este un document obligatoriu care întregeşte Carta 
universităţii. 
 
5. Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu au 
obligaţia să înfiinţeze până cel târziu 1 octombrie 2005 o Comisie de etică universitară, 
subordonată Senatului universitar, conform prevederilor prezentului ordin. 

 Comisia de etică universitară are ca principale atribuţii: 
a) elaborarea Codului de etică universitară; 
b) analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de la 

etica universitară; 
c) prezentarea unui raport anual în faţa Senatului. 
 

6. Comisia de etică este formată din 5-9 membri cu prestigiu profesional şi autoritate 
morală, reprezentând, în părţi relativ egale, cadrele didactice, studenţii şi personalul 
nedidactic. Reprezentantul Compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior 
face parte de drept din Comisia de etică universitară. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  ŞI CERCETĂRII  



 
7. Comisia de etică este propusă şi aprobată de Senatul universitar. Nu pot fi membri în 
Comisia de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţia de învăţământ 
superior la nivel de universitate sau facultate. 
 
8. La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie Consiliul de etică 
universitară, format din 9-11 membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală 
cuprinzând reprezentanţi, în părţi relativ egale, ai cadrelor didactice şi studenţilor. 
Reprezentantul Oficiului Juridic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi 
reprezentantul sindicatului universitar fac parte de drept din Consiliu.  
 
9. Direcţia Generală Învăţământ Superior asigură baza logistică a Consiliului de etică 
universitară. 
 
10. Componenţa Consiliului de etică universitară se stabileşte prin ordin al ministrului 
educaţiei şi cercetării. 
 
11. Consiliul de etică universitară are ca principalele atribuţii: 
a) oferirea de consultanţă şi monitorizarea modului de aplicare a codurilor de etică 
universitară din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze 
provizoriu; 
b) diseminarea bunelor practici de elaborare şi aplicare a codurilor de etică universitară; 
c) instanţă de recurs pentru cazurile nesoluţionate adecvat la nivel de universitate; 
d) sesizarea din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a eticii universitare în situaţia în 
care instituţiile de învăţământ superior nu se sesizează din proprie iniţiativă. 
e) prezentarea unui raport anual privind etica universitară adresat Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi Conferinţei Naţionale a Rectorilor, ca raport public. 
 
12. Nu pot fi membri în Consiliul de etică persoane care ocupă funcţii de conducere în 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 
13. Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi instituţiile de învăţământ superior pun în 
aplicare prevederile prezentului ordin. 
 
14. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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