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Preambul
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011, art 306, alin 1, la nivelul fiecărei universităţi,
funcţionează Comisia de Etică Universitară.
Pe lângă Prorectoratul ştiinţific funcţionează Comisia de etică a cercetării ştiinţifice, ale cărei
atribuţii sunt stabilite conform art. 12 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, modificată şi completată prin Legea nr. 398/2006: (Art.
12)
. - „Evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare se realizează de
către comisiile de evaluare ale acestora şi va cuprinde în mod obligatoriu verificarea conformităţii
proiectelor respective cu:
a) reglementările de etică general aplicabile, referitoare la:
1. protecţia persoanei umane:
- utilizarea embrionilor umani, precum şi a altor mostre biologice umane;
- utilizarea datelor personale pentru bănci biologice, inclusiv bănci de gene;
- utilizarea pentru teste clinice a persoanelor (indivizi sau populaţie) din următoarele
categorii: persoane care nu-şi pot da acordul, în special copii, femei gravide, voluntari
sănătoşi;
- protecţia datelor personale;
2. protecţia animalelor, inclusiv a animalelor transgenice şi a primatelor nonumane;
3. protecţia mediului;
b) reglementările de etică specifice, interne şi internaţionale, aplicabile pentru cercetarea respectivă şi
care trebuie specificate explicit prin proiect."
În cazul în care constată abateri de la etica profesională în cadrul activităţii de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Comisia de etică a cercetării ştiinţifice sesizează Comisia
de etică universitară în vederea analizării şi soluţionării situaţiei respective.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Comisia de etică universitară este o structură a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu" Cluj-Napoca, subordonată Senatului universitar, care se organizează şi funcţionează pe baza
prezentului Regulament.
(2) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administraţie,
avizată de Senatul universitar şi aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu
profesional şi autoritate morală. 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.
(3) Comisia de etică universitară are urmatoarele atribuţii:
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a) elaborează Codului etic al Universităţii şi supraveghează respectării eticii universitare în
comunitatea academică;
b) analizează şi soluţioneaza abaterile de la etica universitară, pe baza sesizarilor sau prin autosesizare,
conform Codului de etică universitară;
c) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de
cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;
d) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului
universitar pentru adoptare şi includere in Carta universitară;
e) are atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f) are alte atribuţii prevazute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii.
CAPITOLUL II Organizarea Comisiei de etică
universitară
Art. 2. (1) Comisia de etică universitară este formată din 9 persoane, după cum urmează:
a) 3 cadre didactice, respectiv câte 1 cadru didactic din fiecare facultate a Universităţii: Facultatea de
Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie;
b) 3 studenţi, cu condiţia ca aceştia să reprezinte cel puţin două cicluri de studii şi cel puţin două
facultăţi;
c) 1 doctorand cu frecvenţă;
d) un membru cu atribuţii de secretar, care ţine evidenţa documentelor consiliului şi asigură contactele
cu structurile Universitatii.
(2) Componenţa Comisiei de etică universitară este propusă pe baza următoarelor reguli:
a) membrii cadre didactice - sunt propuşi de către consiliile facultăţilor;
b) reprezentanţii studenţilor în Comisie vor fi selectaţi anual de către organizaţiile studenţeşti dintre
studenţii care nu au avut sancţiuni disciplinare sau ale Comisiei de Etică şi care au o bună imagine
profesională şi morală;
c) Reprezentantul doctoranzilor va fi propus in Comisie de către doctoranzii inmatriculaţi în
Universitate - conform Hot. BS nr.1/2010
d) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universitatii.
Raspunderea juridică pentru hotărârile si activitatea comisiei de etică universitară revine
universităţii.
e) secretarul Comisiei este numit de conducerea Universităţii.
(3) Preşedintele Comisiei este propus de Rectorul Universităţii.
(4) Componenţa finală a Comisiei de etică universitară este stabilită prin votul Senatului.
(5) Modificarea componenţei Comisiei de etică universitară este aprobată prin votul Senatului.
Art. 3. (1) Mandatul Comisiei de etică universitară este de 4 ani.
(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.
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Art. 4. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) al prezentului Regulament, Comisia de etică
universitară are următoarele obligaţii:
(1) În legătură cu elaborarea Codului etic al Universităţii şi supravegherea respectării eticii universitare
în comunitatea academică:
a) să facă public proiectul Codului propus prin afişarea pe site-ul Universităţii, în vederea colectării de
opinii şi observaţii ale membrilor comunităţii academice;
b) să primească, să propună şi să promoveze în rândul comunităţii academice modificări şi completări
ale Codului etic al Universităţii;
c) să prezinte Senatului Universităţii proiectul Codului şi propunerile primite din partea membrilor
comunităţii academice, în vederea adoptării formei finale a acestuia.
(2) În legătură cu analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de la etica
universitară:
a) să primească, să evalueze şi să valideze sesizările şi reclamaţiile referitoare la abaterile de la Codul
etic al Universităţii, adresate în conformitate cu prezentul Regulament;
b) să analizeze, să facă investigaţii şi audieri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac
obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
c) să propună soluţii după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura faptelor
care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
d) să comunice raportul de caz, conţinând soluţia propusă precum şi eventualele recomandări sau
sancţiuni, Senatului universităţii. 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 stabilirea
sanctiunilor.
(3) Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifica şi activitatea universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false in solicitarile de granturi sau de finanţare.
(4) În legătură cu prezentarea unui raport anual în faţa Senatului şi a Rectorului, referitor la activitatea
Comisiei:
a) să elaboreze raportul 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 site-ul Universităţii;
c) raportul nu trebuie să conţină informaţii identificatoare pentru cazurile nedemonstrate, sesizările sau
reclamaţiile respinse sau abaterile minore de la etica universitară.
Art. 5. (1) Sub jurisdicţia Comisiei de etică universitară intră toate persoanele care fac parte din sau au
relaţii cu Universitatea, studenţii (la toate nivelele şi formele de studiu, inclusiv doctoranzi), membrii
corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, personalul administrativ, parteneri
instituţionali.
(2) Sub jurisdicţia Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul Universităţii şi
campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestora, în măsura în care implică membrii
propriei comunităţi academice.
(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.
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Art. 6. (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.
Art. 7. (1) Remunerarea membrilor Comisiei (cadre didactice, personal administrativ si reprezentanti ai
studentilor )se poate realiza prin stabilirea unei sume platita 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. 8. (1) Secretarul Comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz,
soluţionate sau nesoluţionate, pe întreaga durată a mandatului Comisiei.
(2) Comisia trebuie să păstreze dosarele de caz pe durată nedeterminată, într-un spaţiu adecvat, pus la
dispoziţia acesteia de conducerea Universităţii.
(3) La alegerea unei noi Comisii de etică universitară, Comisia care îşi încetează mandatul asigură
predarea tuturor documentelor preşedintelui noii Comisii.
CAPITOLUL III
Funcţionarea Comisiei de etică universitară
Art. 9. (1) Comisia de etică universitară se întruneşte semestrial, 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.
Art. 10. (1) Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membri. (2)
Deciziile Comisiei se iau cu majoritate simplă de voturi, prin vot secret.
Art. 11. (1) Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi împiedicat să participe la şedinţe cu excepţia
situaţiei în care cazul analizat îl pune într-un conflict de interese evident.
(2) În cazul în care persoanele implicate în analizarea unei sesizări sau reclamaţii solicită excluderea
unui membru al Comisiei de la analizarea cazului, pe motiv de conflict de interese, acestuia i se va
permite să se retragă de la procesul de anchetare şi judecare a cazului respectiv.
(3) În caz contrar, Comisia decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea acestui
membru de a participa la analizarea cazului.
(4) În situaţia recuzării,sau abţinerii, membrul recuzat al Comisiei nu participă la anchetarea şi
judecarea cazului.
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Art. 12. (1) Pentru fiecare caz analizat, pe baza sesizărilor sau reclamaţiilor, Comisia de etică
universitară întreprinde o anchetă şi întocmeşte un raport final, care se prezintă Senatului Universităţii.
(2) Raportul de caz al Comisiei trebuie să conţină:
a) constatarea cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate şi a altor fapte relevante,
susţinută de dovezile obţinute de Comisie în urma investigaţiilor şi a audierilor;
b) decizia cu privire la existenţa unor abateri de la etica universitară.
(3) Termenul de răspuns la orice sesizare sau reclamaţie este de 30 de zile de la finalizarea anchetei.
Art. 13. (1) Sesizările se referă la atenţionarea Comisiei de etică universitară asupra cazurilor de plagiat
şi a cazurilor de fraudă la examene sau concursuri.
(2) Reclamaţiile se referă la încălcări ale regulamentelor şi la toate celelalte cazuri, precum hărţuire,
discriminare, corupţie etc., în care există victime identificabile în mod direct ,care sunt autoarele
reclamaţiilor.
(3) Membrii Comisiei de etică se pot sesiza şi din oficiu.
Art. 14. (1) Orice persoană din universitate sau din afara acesteia poate depune sesizări şi reclamaţii la
Comisia de Etică, cu privire la săvârşirea de către un membru al comunităţii academice, a unei fapte ce
poate constitui abatere de la Codul de etică Universitară.
(2) Sesizările sau reclamaţiile se depun în termen de cel mult 6 luni de la evenimentele care constituie
subiectul acestora.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) al prezentului articol, sesizările referitoare la cazuri de
plagiat se pot depune pe toată durata protecţiei drepturilor de autor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare (Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi
completările ulterioare).
(4) Plagiatul, constituie încălcare gravă a codului etic şi se analizează conform prevederilor din anexa 1,
parte integrantă din prezentul Regulament
Art. 15. (1) Sesizările şi reclamaţiile se formulează în scris şi conţin date privind identitatea persoanei
care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea persoanei acuzate de abatere, acţiunile imputate,
locul şi data desfăşurării acestora, eventualii martori, orice alte informaţii considerate relevante.
2) Nu se supun analizei Comisiei de etică universitară sesizările sau reclamaţiile anonime.
Art. 16. (1) Sesizările şi reclamaţiile se primesc la biroul Comisiei de etică universitară, şi sunt luate în
evidenţă de secretarul acesteia, care eliberează un număr de înregistrare. (2) La cerere, secretarul
Comisiei poate acorda consiliere cu privire la formularea şi completarea sesizărilor şi reclamaţiilor.
Art. 17. Decizia cu privire la validitatea sesizării sau reclamaţiei, respectiv la demararea analizei
cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat, în termen de 30
zile lucrătoare.
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Art. 18. (1) La începutul anchetei, persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea sau reclamaţia trebuie
notificată despre primirea acesteia, în scopul de a formula o poziţie în scris cu privire la faptele
imputate.
(2) În notificarea adresată persoanei reclamate, Comisia trebuie să precizeze conţinutul sesizării sau
reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi trebuie să o invite să-si exprime eventualele obiecţii cu
privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflict de interese).
(3) Lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a persoanei care face obiectul sesizării sau
reclamaţiei nu împiedică derularea procedurilor de anchetă ulterioare.
(4) În cazul în care persoana în cauză recunoaşte faptele care i-au fost imputate, Comisia poate lua o
decizie pe baza sesizării sau reclamaţiei şi a declaraţiei în scris, semnate, prin care se recunosc acele
fapte.
Art. 19. Pentru constatarea naturii faptelor şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte
discutabile în sensul Codului etic al Universităţii, Comisia trebuie să desfăşoare o anchetă, care să
includă colectarea informaţiilor, analizarea faptelor, cercetarea dovezilor, intervievarea martorilor,
audierea şi confruntarea părţilor, după caz.
Art. 20. (1) Comisia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu,
orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cazului.
(2) Identitatea persoanelor prevăzute la alin. (1) este confidenţială, la cererea acestora.
Art. 21. (1) Membrii Comisiei sunt obligaţi să păstreze secretul audierilor şi al deliberărilor până la
elaborarea raportului final.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie abatere de la etica universitară.
Art. 22. (1) Accesul terţilor la dosarul de caz, pe durata desfăşurării anchetei, este interzis, cu excepţia
părţilor implicate, a reprezentanţilor lor legali şi a organelor de stat autorizate, atunci când faptele fac
subiectul unei investigaţii oficiale.
(2) După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosar este interzis, cu următoarele excepţii: părţile sau
reprezentaţii lor legali în cazul unui recurs, membrii organismului de recurs, organele de stat autorizate,
atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale, respectiv cercetătorii, exclusiv în interesul
cercetării academice şi cu respectarea regulilor stricte ale confidenţialităţii.
Art. 23. (1) Pe durata derulării procedurilor de sesizare şi analizare a unui caz la nivelul Comisiei de
etică universitară, persoana care a depus sesizarea sau reclamaţia are următoarele drepturi:
a) de a fi consiliată cu privire la depunerea unei sesizări sau reclamaţii;
b) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea sau reclamaţia depusă;
c) de a apărea în faţa Comisiei însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un martor
(avocat, coleg, tutore legal etc.);
d) de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii Comisiei;
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e) de a contesta decizia Comisiei la Senatul Universităţii şi de a face recurs la hotărârea Senatului,
prin sesizarea Consiliului de Etică şi Management Universitar de la nivelul Ministerului
Educaţiei.
f) de a beneficia de confidenţialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.
Art. 24. Pe durata derulării procedurilor de analizare a unui caz la nivelul Comisiei de etică universitară,
persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea sau reclamaţia are următoarele drepturi:
a) de a apărea în faţa Comisiei însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un martor
(avocat, coleg, tutore legal etc.);
b) de a fi informată privind componenţa comisiei şi de a contesta, înainte de demararea anchetei,
capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;
c) de a depune poziţii în scris şi de a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii Comisiei;
d) dreptul de a contesta la Senatul universităţii, modul de desfăşurare a anchetei Comisiei de Etică
universitară şi de a face recurs la hotărârea Senatului, la Comisia de Etică de la nivelul
Ministerului Educaţiei.
e) de a beneficia de confidenţialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.
Art. 25. (1) Pe baza datelor colectate şi a audierilor părţilor şi martorilor, Comisia întocmeşte raportul
final asupra cazului, în decurs de 20 de zile lucratoare de la finalizarea anchetei. (2) Raportul final al
Comisiei trebuie să conţină:
b) constatarea cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate şi a altor fapte relevante,
susţinută de dovezile obţinute de Comisie în urma investigaţiilor şi a audierilor;
c) decizia cu privire la existenţa unor abateri de la etica universitară.
Art. 26. (1) În cazul în care Comisia consideră că nu există o abatere de la etica universitară sau
abaterea este minoră (de exemplu: neglijenţe minore, lipsa de amabilitate, impoliteţe etc.), iar natura
problemei permite sau necesită concilierea între părţi pe cale amiabilă, această soluţie trebuie propusă
părţilor, odată cu comunicarea raportului final al Comisiei. (2) În cazul în care Comisia constată o
abatere importantă de la etica universitară, raportu lfinal se înaintează Senatului Universităţii, cu
propunerea de sancţionare.
Art. 27. (1) Sancţiunile propuse de Comisia de etică universitară trebuie să fie în conformitate cu
legislaţia în vigoare:
a) pentru activitatea cadrelor didactice, Legea Educaţiei Naţionale Nr 1 / 2011, art.
280 (alin 2).
b) pentru activitatea de cercetare, Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14;
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c) pentru activitatea administrativă, Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat în Monitorul
Oficial nr. 345 / 18 mai 2011, art. 248.
d) pentru activitatea studenţilor, Regulamentele în vigoare referitoare la activitatea didactică şi
profesională ,în cadrul fiecărui program de studiu - licenţă, masterat, rezidenţiat.
(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 studenţilordoctoranzi pentru încalcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancţiuni prevazute de Codul de etică si deontologie universitară (anexa 1,art
5(3)).
(4) In cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică si deontologie universitară, comisia de etica
universitară stabileşte, conform Codului de etică si deontologie universitară, una sau mai multe dintre
sancţiunile prevazute la art. 28, alineatul 2.
(5) 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 la art. 28, alineatul 2.ori prevazute de lege.
(6) Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu
prejudiciul cauzat de aceasta.
(7) Senatul Universităţii analizează şi decide în privinţa aplicării sancţiunilor propuse de către
Comisie, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare.
Art. 28. (1) Contestaţiile privind modul de desfăşurare a anchetei Comisiei de Etic, se pot depune la
Senat în termen de 15 zile de la constatarea neregularităţii respective. (2) 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. 29. Toţi membrii comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca trebuie să respecte prezentul Regulament.
Art. 30. (1) Prezentul Regulament se adoptă şi se modifică prin Hotărârea Senatului Universităţii.
(2) Regulamentul intră în vigoare de la adoptarea sa prin Hotărâre a Senatului şi se publică pe site-ul
Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
APOBAT în şedinţa Senatului U.M.F.Cluj din 28.06.2011 (HS 8/28.06.2011)
- modificat conform HS 10 / 2011 Comisia de etică universitară:
Preşedinte: Prof. Dr. Oliviu Pascu
Membri: Prof. Dr. Sorin Leucuţa
Prof. Dr.Mihaela Băciuţ
Cons. Juridic Luminita Gocan
Drd. Radu Iuliana Pompilia
Stud. Flaviu Bodea
Stud. Viorelia Coste
Stud. Simina Goina Secretari
Comisie: Ec. Alexandrina Coldea
Asistent manager Roxana Incze
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ANEXA nr. 1
PLAGIATUL

Art. 1. Se consideră plagiat:
a) preluarea şi prezentarea integrală sau parţială, voluntară sau involuntară, a activităţii sau a
materialului realizat de un alt autor sau de mai mulţi autori, ca fiind a propriei persoane, într-o
lucrare scrisă (de exemplu: carte, referat, articol, lucrare de licenţă, de disertaţie, teză de
doctorat, experiment etc.) sau într-o prezentare orală, fără referinţe la textele sursă;
b) copierea cuvintelor sau ideilor unei persoane fără a o menţiona;
c) lipsa citării în text prin semnele corespunzătoare (ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte
indentate etc.) a lucrării sursă (carte, articol, referat, sursa web etc.) şi lipsa menţionării lucrării
sursă în bibliografia finală;
d) informarea incorectă asupra sursei sau a citări;
e) schimbarea cuvintelor, prin copierea structurii enunţului unei surse fără a menţiona sursa
(parafrazare, repovestirea ideii sau argumentului unui autor, modificarea unor expresii din text
şi/sau inversarea unor paragrafe, propoziţii sau capitole);
f) întrepătrunderea dintre fragmentele de texte compilate ilegal şi munca proprie;
g) copierea unui volum mare dintr-un material, dintr-o sursă, astfel încât acesta alcătuieşte
majoritatea lucrării, chiar dacă sursa se menţionează;
h) autoplagiatul, adică prezentarea sau publicarea aceluiaşi material personal publicat anterior,
având modificat titlul, pentru evaluări diferite.
Art. 2. Nu se consideră plagiat:
a) folosirea unor sintagme sau definiţii scurte, considerate ca făcând parte din fondul de noţiuni de
bază, comune, al domeniului (disciplinei) respectiv(e), dacă autorul a dat dovadă de
discernământ în utilizarea lor, având în vedere că există un grad de subiectivism în acest sens;
b) paradigmele consacrate (modele, învăţături, exemple, teorii) clasice într-un domeniu de studiu,
care au citaţi autorii care au fondat şi impus acele paradigme, dar care nu se pot prezenta într-o
manieră originală fără a se face erori fundamentale;
c) utilizarea, în cercetările proprii, de formule şi legi descoperite anterior.
Art. 3. (1) O acuzaţie de plagiat este validă atunci când este însoţită de o dovadă clară, prin indicarea
textului sau textelor din care s-a plagiat.
(2) Dacă două articole sau alte materiale prezentate simultan conţin fragmente comune, într-una sau mai
multe dintre formele menţionate la art. 1 , se poate fundamenta o acuzaţie de plagiat.
(3) Având în vedere dificultatea reală de a face o apreciere obiectivă a gradului de plagiat şi a gravităţii
sale, Comisia de etică universitară poate face apel la alte cadre didactice sau specialişti, cu aprobarea
conducerii Universităţii, în scopul analizării unei sesizări de plagiat.
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Art. 4. Recunoaşterea diferitelor tipuri de plagiat ajută la prevenira eficientă şi la nevoia eventuală de
sancţionare. Este nevoie să se facă o distincţie între gravitatea diferitelor tipuri de plagiat:
(1) Surse care nu sunt citate:
a) autorul plagierii prezintă o altă muncă drept propria sa muncă (de cercetare);
b) autorul plagierii copiază porţiuni importante din textul original fără a face vreo modificare; el
încearcă să mascheze plagiatul, copiind din diferite surse, potrivind propoziţiile, dar păstrând
cele mai multe din frazele originale; deşi a păstrat esenţialul din sursa primară, el a modificat
modul de prezentare al unor fraze sau cuvinte cheie;
c) autorul plagierii lucrează mult la parafrazarea majorităţii lucrării sale, în locul unei cercetări sau
activităţi originale;
d) autorul împrumută generos din propriile lucrări anterioare, prezentând-o pe cea nouă ca pe încă
una originală.
(2) Surse citate dar plagiate:
a) autorul plagierii menţionează numele autorului plagiat, dar nu indică şi informaţii despre
localizarea materialului original (ex. revistă, volum, pagini, an);
b) autorul plagierii prezintă informaţii neadevărate despre sursă, ceea ce face imposibilă găsirea ei;
c) autorul plagierii citează corect sursa, dar nu pune semnele citării pentru textul preluat cuvânt cu
cuvânt, existând riscul de interpretare greşită a prezentării făcute;
d) autorul plagierii citează corect toate sursele şi utilizează parafrazările şi semnele de citare
corespunzătoare, dar lucrarea nu conţine o contribuţie originală, existând riscul de a o confunda
cu una care este o cercetare originală bine documentată;
e) autorul plagierii citează corect sursele în anumite locuri, dar inserează parafrazări din alte surse,
fără a le cita, încercând să inducă ideea originalităţii muncii proprii prin materialul necitat.
(4) Cazuri minore de plagiat:
a) utilizarea greşită şi involuntară a materialelor, citatelor, din ignoranţă şi fără intenţie, mai ales de
către studenţii din anii începători;
b) utilizarea excesivă a surselor, însoţită de o proporţie neglijabilă de muncă proprie;
c) plagierea unei părţi foarte mici din lucrare, partea respectivă nefiind determinantă pentru
valoarea lucrării şi evaluarea sa în favoarea autorului.
(5) Cazuri semnificative de plagiat:
a) repetarea plagiatului minor;
b) forme extinse de plagiat şi, mai ales, plagiatul total;
c) plagiatul prin surse care nu sunt citate sau surse care sunt citate, dar care sunt plagiate, prezente
în proporţie însemnată în lucrare sau în partea sau părţile lucrării care reprezintă elementele
cheie ale originalităţii pretinse.
Art. 5.
(1) Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilordoctoranzi pentru încalcarea eticii universitare sunt urmatoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
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c) alte sancţiuni prevazute de Codul de etică si deontologie universitară(art.5(3)).
(2) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului
didactic şi de cercetare auxiliar de către 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 bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control;
c) suspendarea, pe o perioada 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) Alte posibilităţi de sancţionare:
(3.1) Sancţionarea plagiatorului se face în funcţie de gravitatea plagiatului şi de importanţa fraudei în
construirea carierei profesional-ştiinţifice a persoanei respective.
(3.2) Dacă plagiatul este comis de un student, iar acesta este la prima abatere, sancţiunea o va stabili
cadrul didactic îndrumător. În cazul repetării fraudei de către acelaşi student, sancţiunea poate merge
până la exmatriculare, având acelaşi regim cu exmatricularea din cauza fraudei la examen, conform
regulamentelor interne universitare.
(3.3) Plagierea lucrărilor de licenţă sau a disertaţiilor de master se pedepseşte cu anularea examenului în
care lucrarea ar fi trebuit să fie susţinută. In cazul în care plagiatul este total, persoana respectivă nu mai
are dreptul de reînscriere la examen.
(3.3.1)Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu
autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.
(3.4) Plagierea tezelor de doctorat se pedepseşte cu neacordarea dreptului de susţinere a tezei de către
Consiliul ştiinţific al Universităţii, cu exmatricularea din stagiul de doctorat fara drept de reinscriere la
Universitate.
(3.5) Dacă persoana care a plagiat este cadru didactic, care este de presupus a fi în cunoştinţă de cauză
în privinţa regulilor şi interdicţiilor în materie de lucrări originale, sancţiunile se aplică în funcţie de
gravitatea actului de plagiere.
(3.6) Pentru un plagiat minor sau involuntar se poate recomanda, după caz, atenţionarea, avertismentul,
exmatricularea de la doctorat cu sau fără drept de reînscriere, retragerea dreptului de a participa la
concursuri de promovare în grade didactice la care era înscris în momentul descoperirii fraudei, cu sau
fără posibilitatea reînscrierii în concurs în anii următori.
(3.7) În cazul publicării de lucrări cu plagiat semnificativ sau grav, în vederea promovării în ierarhia
didactică sau de cercetare, sancţiunea poate merge până la excluderea din Universitate şi, dacă este
cazul, dosarul se va deferi justiţiei, care va decide conform legislaţiei in vigoare. Aceasta situatie este
valabila indiferent de momentul in care un cadru didactic a ajuns sa produca lucrari care se dovedeşte a
fi plagiate.
(3.8) Persoanele împotriva cărora există o hotărâre definitivă de sancţionare pentru plagiat nu pot ocupa
funcţia de şef de disciplină, nu pot ocupa funcţii de conducere în Universitate (şef de catedră, şef de
departament, şef de serviciu, secretar ştiinţific al facultăţii, prodecan, decan,
12

ROMANIA-MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI INOVARII
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE ETICA

UMF

400023 Cluj-Napoca,Romania
Str.Emil Isac nr.13
Tel:
+40264597256,+40264406825,+40264406827
Fax: +40264597257

UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ Şl FARMACIE
IULIU HAŢIEGANU
CLUJ-NAPOCA

prorector, rector) şi nu pot face parte din structurile de conducere ale facultăţii şi Universităţii (consiliul
facultăţii, senat, consiliul de administraţie), până la reabilitare.
Art. 6. (1) Prevenirea plagiatului se poate face prin metode care se adresează cauzelor sale.
(2) Strategiile posibile sunt:
a) identificarea cauzelor care conduc la plagiere;
b) identificarea diferitelor forme de plagiat;
c) integrarea tehnicilor de prevenire a plagiatului în cursurile cadrelor didactice (îndeosebi în
cursurile dedicate cercetării ştiinţifice, eticii etc.) şi supravegherea respectării lor în colectivele
de cercetare;
d) informarea cadrelor didactice şi a studenţilor despre prevederile Cartei, ale Codului de etică
universitară, ale reglementărilor interne şi ale hotărârilor Senatului.
(3) Autorii nu trebuie să piardă din vedere o regulă simplă, prin care, în cele mai multe cazuri, se evită o
acuzaţie de plagiere: citarea corectă a sursei utilizate în materialul propriu (inclusiv a publicaţiilor
proprii).
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ANEXA nr. 2

MODEL DE SESIZARE / RECLAMAŢIE
Relaţia cu Universitatea:
a. ) Student/ă, forma de învăţământ/an
b.) Cadru didactic:
c. ) Personal administrativ:
d.) Colaborator:
e. ) Altele: ________________________
Date de contact :

Adresă de e-mail
Număr de telefon
Adresă
Data depunerii reclamaţiei :
Declar următoarele:
Declaraţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, eventualii martori),
numele şi relaţia cu Universitatea a persoanei/persoanelor reclamate. Dacă există martori, se vor preciza
numele acestora şi, în măsura în care este posibil, date de contact, calitatea acestora în Universitate
(studenţi, cadre didactice, personal secretarial şi de administraţie, colaboratori etc.)

Semnătura
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