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CAPITOLUL I. PREAMBUL
Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti este o instituţie de stat care are drept obiective
formarea de specialişti, dezvoltarea şi afirmarea profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării, în
condiţiile respectării statului de drept şi a drepturilor omului.
Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi, protejându-i împotriva ingerinţelor,
presiunilor şi constrângerilor politice, religioase, economice şi promovează integritatea academică.
Membrii săi se angajează să respecte Carta Universităţii, legile în vigoare, standardele ştiinţifice,
legale şi etice si să contribuie la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor de vârf şi creşterea
prestigiului în cercetare.
Codul de conduită universitară reglementează normele de conduită profesională şi cuprinde un
ansamblu de standarde morale generale, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare care
privesc activitatea desfăşurată de membrii comunităţii academice a Universităţii PETROL - GAZE
din Ploieşti.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru toţi
membrii comunităţii academice a Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti.
Codul de etică funcţionează ca un contract moral între membrii comunităţii universitare şi
comunitatea universitară ca întreg, contribuind la formarea unui climat bazat pe cooperare şi
competiţie, la creşterea prestigiului universităţii.
Codul nu se substituie legilor şi regulamentelor interioare şi nici nu poate contraveni acestora.
El completează Carta Universitară a Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti şi respectarea
prevederilor sale este obligatorie pentru toţi membrii comunităţii universitare. Membrii comunităţii
academice şi studenţii sunt obligaţi să respecte codurile deontologice, codul muncii şi toate celelalte
dispoziţii care reglementează activitatea educativ profesională şi de cercetare.
Codul promovează valorile morale pe baza cărora se desfăşoară activitatea universitară, cum
sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, profesionalismul şi meritul
onestitatea şi corectitudinea, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea şi bunăvoinţa.
Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti, prin întregul corp didactic şi prin personalul
tehnic, auxiliar şi de specialitate, asigură tuturor şanse egale şi condiţii optime de pregătire
profesională, veghind la evitarea abuzurilor de orice fel.
Codul de etică şi deontologie universitară este elaborat în acord cu prevederile Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011.

CAPITOLUL II. TERMINOLOGIE
În înţelesul codului de etică universitară, următorii termeni se definesc astfel:
a) membru al comunităţii academice – personalul didactic angajat şi colaboratori, personalul
nedidactic angajat şi colaboratori, studenţi, masteranzi, doctoranzi, persoane fizice şi juridice cu
care există contracte de colaborare sau de parteneriat.
b) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea libertăţilor şi intereselor
legitime ale cetăţenilor, recunoscute şi garantate de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele
internaţionale la care România este parte.
c) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut pentru sine
ori pentru alţii, de către membrii comunităţii academice prin folosirea reputaţiei, influenţei,
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facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces ca urmare a desfăşurării de activităţi în
Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti.
d) conflict de interese – conflict care decurge în situaţia în care interesul personal contravine
interesului public, de natură să afecteze judecăţile şi evaluările corecte şi acţiunile membrilor
comunităţii academice.
e) hărţuire – comportament degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau conduce la
afectarea capacităţii unei persoane de a desfăşura în mod firesc activităţile profesionale şi de studiu,
sau de a-şi exercita drepturile.
f) plagiat – preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de un alt autor, şi
prezentarea acestuia ca aparţinând propriei persoane. Plagiatul poate fi voluntar (propriu-zis) sau
involuntar (folosirea greşită a sistemului de citare sau neindicarea sursei unui material). Constituie
plagiat:
- compilaţia de fragmente din mai multe surse/autori, fără referinţe clare la textele sursă;
- întrepătrunderea dintre fragmentele de texte furate şi munca proprie;
- preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea unor expresii din text, şi/sau
inversarea unor paragrafe/propoziţii/capitole;
- omiterea marcajelor clare de citare în text, şi menţionarea lucrării sursă (carte, articol, alt
referat, resursă web etc.) în bibliografia finală;
- prezentarea aceleiaşi lucrări, sau a unor părţi de lucrări cu conţinut identic, la mai multe
discipline.
CAPITOLUL III. PRINCIPIILE CODULUI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE
UNIVERSITARĂ
1. Integritatea şi loialitatea academică
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti promovează calitatea procesului educaţional.
Membrii comunităţii academice vor contribui la dezvoltarea competenţelor profesionale şi a
serviciilor interne şi externe oferite de Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti. De asemenea,
instituţia are obligaţia de a oferi condiţii optime de muncă pentru a contribui la dezvoltarea
personală a membrilor săi.
b) Membrilor universităţii le sunt solicitate dedicarea faţă de profesie şi studiu, creativitatea şi
talentul, eficienţa în activităţile desfăşurate, precum şi respectul faţă de instituţie şi membrii
comunităţii academice.
c) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti asigură recunoaşterea şi recompensarea
meritelor personale şi colective care contribuie la împlinirea misiunii sale instituţionale. În acest
scop, cultivă curiozitatea ştiinţifică şi căutarea adevărului, dezvoltă programe academice la
standarde înalte şi acţionează împotriva imposturii, amatorismului, superficialităţii şi dezinteresului
profesional.
d) Membrii universităţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei în care îşi
desfăşoară activitatea, şi se vor abţine de la orice act sau fapte care ar putea produce prejudicii
imaginii sau intereselor acesteia. Membrilor universităţii le este interzis să exprime în public
aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea desfăşurată, să facă aprecieri în legătură
cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care universitatea are calitatea de parte, să acorde
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consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă
natură împotriva Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti.
e) Cultura Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti va fi cunoscută prin mediatizarea
personalităţilor marcante care au contribuit şi contribuie la afirmarea prestigiului acesteia.
2. Libertatea academică
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti promovează libertatea academică în condiţiile
statului de drept şi a respectării drepturilor omului. Obiectivitatea ştiinţifică este mai presus de orice
presiuni rezultate din interese personale sau de grup.
b) Membrii comunităţii academice nu vor ceda presiunilor şi constrângerilor de natură
politică, religioasă şi economică. Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti va promova
menţinerea standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale.
c) Orice membru al comunităţii academice trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza
respectului pentru diferenţe. Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti încurajează abordările
critice, dialogul, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice, credinţele
religioase sau orientările sexuale.
d) Nimeni nu are dreptul să manipuleze, îndoctrineze şi să educe dogmatic în cadrul spaţiului
universitar şi, prin aceasta, să încalce dreptul membrilor universităţii la obiectivitate în cunoaşterea
şi formarea educaţională.
e) 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 când există motive îndreptăţite. Această regulă este valabilă de
asemenea în privinţa cererilor personale referitoare la păstrarea confidenţialităţii în privinţa
statusului marital, orientării sexuale sau dizabilităţilor 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 universităţii trebuie să menţină caracterul
privat al solicitărilor de confidenţialitate. Dosarele personale sunt confidenţiale. Încălcarea
confidenţialităţii se sancţionează.
f) Exercitarea autonomiei personale în spaţiul universitar înseamnă posibilitatea de a alege
individual, în cunoştinţă de cauză, programele de studiu şi cercetare, traseele de carieră academică,
oportunităţile, nivelul de excelenţă la care doreşte să acceadă cineva.
3. Nediscriminarea şi egalitatea de şanse
a) În Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti există obligaţia asigurării egalităţii de şanse
şi tratament cu privire la dezvoltarea personală a tuturor membrilor comunităţii academice.
b) Membrii universităţii sunt obligaţi să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competenţei profesionale, excluzând orice formă de favoritism şi tratament discriminator.
În acest scop, în Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti este interzisă discriminarea prin
utilizarea unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile
sociale şi profesionale, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi
selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau
încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa
postului; stabilirea remuneraţiei şi a recompenselor sau a beneficiilor, altele decât cele de natură
salarială; informarea şi consilierea profesională, dezvoltarea profesională; evaluarea performanţelor
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individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat
şi accesul la facilităţile acordate de acesta.
c) În Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti este interzisă cu desăvârşire orice formă de
hărţuire precum: misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, homofobia, hărţuirea în
privinţa apartenenţei la o religie, etnie sau formaţiune politică. Sunt sancţionate şi comportamentele
prin care membrii universităţii sunt supuşi unor tentative de corupere sexuală.
4. Conflictul de interese
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti ia măsurile necesare în scopul de a evita sau
soluţiona adecvat situaţiile care pot conduce la conflicte de interese care ar putea să compromită,
direct sau indirect, îndeplinirea îndatoririlor sale, conflicte care decurg din relaţii personale, din
interese materiale, din colaborări exterioare sau din alte angajamente.
b) Membrilor universităţii le sunt interzise practici precum favoritismul, nepotismul, aplicarea
unor standarde duble în evaluare, ori acte de persecuţie sau răzbunare. Trebuie evitate cazurile în
care un cadru didactic îşi evaluează rudele de gradul I sau II, sau orice alte persoane cu care are
relaţii personale de natură să le influenţeze conduita academică. De asemenea, vor fi evitate
situaţiile în care persoanele care deţin roluri multiple în universitate vor lua decizii care pot deveni
părtinitoare.
c) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti ia măsuri pentru a elimina şi sancţiona orice
formă de corupţie, cum ar fi: traficarea examenelor de admitere şi absolvire, solicitarea de către
membrii universităţii de bani sau cadouri, tentativele de mituire, solicitarea unor servicii personale,
precum şi favoritisme de orice natură.
5. Onestitatea intelectuală
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti este recunoscătoare faţă de toţi membrii
comunităţii academice care contribuie prin activităţile desfăşurate la îndeplinirea misiunii sale,
crearea şi menţinerea la nivel înalt a prestigiului acesteia. Membrii comunităţii academice se
angajează să desfăşoare activităţi didactice, de cercetare şi manageriale, manifestându-şi întreg
profesionalismul, fără a se implica în activităţi care tulbură programul universităţii.
b) Instituţia noastră apără dreptul la proprietate intelectuală. Membrii comunităţii academice
care au participat la diferite stadii de cercetare vor fi menţionaţi atunci când rezultatele cercetării
devin publice, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinţei.
c) Membrii comunităţii academice din Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti au
obligaţia de a cunoaşte reglementările legale privind frauda intelectuală. Astfel constituie încălcări
ale eticii în domeniul cercetării toate formele de fraudă intelectuală: plagiatul, autoplagiatul,
confecţionarea de rezultate, înlocuirea rezultatelor cu date fictive, omisiunea recunoaşterii
contribuţiei unor terţi la elaborarea unei lucrări ştiinţifice, menţionarea ca autori ai unei lucrări a
unor persoane care nu au contribuit semnificativ la elaborarea acesteia, obligarea autorilor unei
opere de a menţiona ca autori şi persoane care nu au participat la elaborarea acesteia.
6. Respectul şi toleranţa
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti este o instituţie academică antreprenorială
deschisă studiului şi cercetării. În acest scop, instituţia noastră respectă demnitatea fiecăruia dintre
membrii într-un climat liber de orice manifestare şi formă de exploatare, umilire, dispreţ,
ameninţare sau intimidare.
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b) Membrii comunităţii academice sunt obligaţi să adere la valorile toleranţei faţă de
diferenţele dintre oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale.
c) Dezbaterea intelectuală în cadrul Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti se desfăşoară
prin argumente raţionale, fiind interzisă utilizarea unui limbaj ofensator, atacul la persoană, precum
şi comportamentul insultător.
d) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti condamnă hărţuirea indiferent de formele în
care s-ar putea manifesta aceasta. Astfel hărţuirea exercitată de către persoane cu funcţii ierarhice
superioare, abuzul de putere, hărţuirea sexuală sunt atent monitorizate şi sever sancţionate în
Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti.
7. Transparenţa
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti respectă principiul transparenţei tuturor
categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi,
absolvenţii, instituţiile care au acceptat colaborarea şi publicul larg, asigurând o informare corectă.
b) Transparenţa este asigurată în toate activităţile care privesc admiterea, evaluarea, angajarea,
promovarea şi utilizarea resurselor universităţii. Toate aceste informaţii sunt publicate pe pagina
web a instituţiei. Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la
care au dreptul membrii comunităţii academice şi publicul larg.
c) În cazul unui sprijin material acordat de Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti sau de
alte organizaţii, firme, persoane fizice pentru desfăşurarea unor cercetări sau publicarea unor lucrări,
membrii universităţii sunt obligaţi să menţioneze expres acest sprijin).
d) Toate cadrele didactice, doctoranzii şi personalul de conducere vor publica CV-urile
profesionale pe site-ul universităţii.
8. Meritul
a) Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti asigură recunoaşterea, cultivarea şi
recompensarea meritelor personale şi colective, care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale.
b) Singura ierarhizare calitativă acceptabilă în Universitatea PETROL - GAZE din Ploieşti
este cea a meritului, definit de Comisia de evaluare a asigurării calităţii. Meritul se va stabili pe baza
unor criterii clare şi transparente, conform procedurii de evaluare aprobată de Senatul Universităţii
PETROL - GAZE din Ploieşti.
c) Pentru studenţi meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a performanţelor
la cursuri, seminarii şi laboratoare, la concursuri profesionale, la licenţe şi dizertaţii, în implicarea în
viaţa asociativă, acţiuni civice etc.
d) Pentru cadre didactice şi cercetători meritul se stabileşte după: implicarea în dezvoltarea
cunoaşterii şi în democratizarea societăţii, prestigiul adus instituţiei şi specialităţii în care lucrează,
calitatea şi actualitatea cursurilor, a seminariilor/lucrărilor practice, a activităţii de îndrumare a
studenţilor, calitatea publicaţiilor ştiinţifice, câştigarea de granturi de dezvoltare şi cercetare
individuală şi instituţională, implicarea în dezvoltarea facultăţii, evaluarea făcută de către studenţi,
programul de studiu, rezolvarea problemelor studenţilor, atitudinea faţă de progresul personal, etc.
e) Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ meritul se stabileşte în
funcţie de gradul, complexitatea şi calitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu rezultate din fişa
postului.
f) Pentru membrii structurilor de conducere, criteriile se referă mai ales la managementul
eficient al resurselor, crearea şi menţinerea standardelor profesionale şi morale ridicate în instituţie,
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aplicarea cu rigurozitate a reglementărilor legale instituţionale şi a normelor etice, evaluarea făcută
de către reprezentanţii studenţilor, subordonaţi, conducerea de la nivel superior etc.
9. Relaţiile din interiorul comunităţii şi cu societatea
a) Universitatea trebuie să fie un mediu academic adecvat studiului şi cercetării, deschis în
egală măsură tuturor membrilor comunităţii universitare. Mediul academic cultivă valorile
raţionalităţii şi schimbului de argumente, ale autonomiei şi responsabilităţii individuale. Păstrarea
unui mediu academic adecvat presupune respect reciproc, toleranţă şi cooperare între toţi membri
comunităţii.
b) Cadrele didactice demonstrează respectul pentru studenţi ca indivizi şi aderă la propriile
roluri de formatori intelectuali şi consilieri. Cadrele didactice trebuie să facă eforturi susţinute
pentru cultivarea unui comportament academic, să asigure evaluarea corectă a studenţilor, în raport
cu adevăratele merite ale acestora. Profesorii trebuie să evite orice exploatare, hărţuire sau
discriminare a studenţilor şi vor proteja libertatea academică a acestora.
c) Comportamentul insultător, manifestat prin expresii injurioase, umilitoare, intimidante etc.,
este inacceptabil şi contrar eticii comunităţii academice. Respectul faţă de ceilalţi se demonstrează
prin aceea că disputele se rezolvă prin argumente raţionale şi nu prin utilizarea unor tipuri de limbaj
(cuvinte, etichetări, stil şi ton) sau acţiuni care reprezintă atacuri la persoană.
d) Tipuri de comportament inacceptabil în relaţia cadru didactic-student:
- refuzul arbitrar de a avea o conduită profesională didactică adecvată;
- imixtiuni în domenii tematice fără legătură cu curricula academică;
- încălcarea regulilor de comportament la cursuri, în restul programului şi /sau nerespectarea
programării studenţilor la diferite activităţi;
- evaluarea studenţilor prin alte criterii decât cele de performanţă;
- întârzieri nejustificate în evaluarea studenţilor şi comunicarea rezultatelor;
- discriminarea, incluzând hărţuirea unui student pe motive politice sau pe motive de rasă,
religie, sex, orientare sexuală, origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie medicală,
vârstă, cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale;
- uzul poziţiei sau abuzul de putere a cadrului didactic pentru a influenţa raţionamentele sau
conştiinţa unui student din motive arbitrare sau personale.
e) Cadrele didactice au obligaţii care derivă din apartenenţa comună la comunitatea
academică. Membrii comunităţii academice nu trebuie să facă discriminări sau să se hărţuiască.
Între ei trebuie să se respecte şi să apere libertatea academică a colegilor. În acest spirit trebuie să fie
obiectivi în aprecierea profesională a colegilor şi să accepte criticile justificate.
Se interzice:
- efectuarea evaluărilor competenţei profesionale a unor colegi prin alte criterii decât
performanţa profesională, meritul, rezultatele profesionale etc.;
- orice discriminare (rasă, sex, religie, origine naţională etc.);
- încălcarea unor reguli de confidenţialitate în relaţiile cu colegii;
f) Cadrele didactice au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi toţi ceilalţi cetăţeni. Ei sunt liberi săşi exprime părerile şi să participe la acţiunile politice ale colectivităţii, în calitate de persoană
privată. Se interzice:
- prezentarea intenţionată a părerilor personale drept puncte de vedere ale Universităţii
PETROL - GAZE din Ploieşti;
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- refuzul de a participa, temporizarea sau obstrucţionarea unor acţiuni umanitare necesare în
situaţii excepţionale (calamităţi naturale sau tehnologice, conflicte armate).
10. Conduita studenţilor
a) Studenţii, cercetătorii şi doctoranzii, au obligaţia de a folosi spaţiile de învăţământ, sociale
şi de recreere cu maximum de diligenţă. Se sancţionează prejudiciul produs cu rea intenţie în
decursul unei cercetării sau a activităţii didactice. Sunt interzise în incinta spaţiilor de învăţământ,
căminelor, birourilor:
- distrugerea, incendierea, efectuarea unor lucrări fără autorizaţii sau orice alte modificări
aduse clădirilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor de laborator;
- consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
- organizarea jocurilor de noroc sau/şi a pariurilor;
b) În cadrul procesului formativ persoanelor menţionate la punctul a) le sunt interzise:
- uzul şi consultarea de materiale neautorizate sau contrare curriculei universitare;
- copiatul sub orice formă sau favorizarea acestuia;
- uzul telefoanelor mobile şi a oricăror mijloace electronice în scopul fraudării examenului;
- folosirea internet-ului în scopuri improprii sau în scopul fraudării procesului de învăţământ;
- falsificarea, copierea sau alterarea rezultatelor cercetării;
- solicitarea de recomandări, adeverinţe, dovezi bazate pe situaţii nereale;
- fabricarea sau recurgerea la acte medicale sau la situaţii de urgenţă nereale, în vederea
justificării absenţei de la examen sau a extinderii perioadei de examinare;
- furtul de materiale academice: cărţi, note de curs şi/sau suportul electronic ce reproduce
materialul didactic.
CAPITOLUL IV. COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
1.Comisia de etică universitară reprezintă organismul instituţionalizat la nivelul Universităţii
care are drept competenţă urmărirea şi asigurarea respectării şi aplicării sistematice si riguroase a
principiilor Codului de etică şi deontologie universitară.
2. Comisia de etică universitară va fi formată din 5-7 membri.
3. Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de
administraţie, avizată de Senatul universităţii şi aprobată de Rector.
4. Membrii Comisie de etică universitară vor fi aleşi dintre persoanele cu prestigiu profesional
şi autoritate morală.
5. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
6. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor (cu excepţia
sesizărilor anonime) sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune
senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară şi la diseminarea prevederilor
acestuia;

F 355.15/Ed. 1

Fişier SMQ/ METODOLOGII UPG

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE
UNIVERSITARĂ

Cod document
C 01
Pag./Total pag.
Data

9/9
15.07.2015

Ediţie/Revizie

2/ 0 1 2 3 4 5

c) îndeplineşte atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) monitorizează punerea în aplicare de către Rector a sancţiunilor pe care le-a hotărât în urma
soluţionării sesizărilor primite sau autosesizărilor inclusiv cele stabilite in urma contestaţiilor la
Consiliul Naţional de Etică şi Management Universitar, de pe lângă MEN;
e) îndeplineşte alte atribuţii derivate din posibile noi reglementări naţionale, în materia sa de
competenţă.
7. Abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie universitară săvârşite de către
membrii comunităţii universitare, atât în universitate cât şi în exteriorul acesteia, vor fi analizate şi
soluţionate de către Comisia de etică universitară în acord cu prevederile prezentului Cod de etică şi
deontologie universitară, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică
universitară şi prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
8. Procedura de sesizare, analiză, investigare şi sancţionare a abaterilor de la prevederile
Codului de etică şi deontologie universitară se va face în acord cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Comisiei de etică universitară.
9. Codul de etică şi deontologie universitară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comisiei de etică universitară sunt supuse aprobării Senatului Universităţii PETROL - GAZE din
Ploieşti. Toate documentele menţionate vor fi mediatizate prin pagina web a Universităţii PETROL
- GAZE din Ploieşti.
CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. Codul de etică şi deontologie universitară intră în vigoare la data aprobării sale de către
Senatul Universităţii PETROL - GAZE din Ploieşti şi publicarea lui pe site-ul universităţii.
2. Codul de etică şi deontologie universitară face parte integrantă din Carta universitară.
3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Cod de etică şi deontologie universitară
încetează, de drept, aplicabilitatea Codului de etică aprobat de Senatul Universităţii PETROL GAZE din Ploieşti la data de 20.06.2006.
4. Prevederile Codului de etică şi deontologie universitară, vor fi modificate şi/sau actualizate
ori de câte ori se impune precum şi în lumina modificărilor impuse prin acte normative.
BIBLIOGRAFIE CONSULTATĂ
1. Codul etic universitar al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti;
2. Codul de etică al Universităţii din Bucureşti;
3. Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii “Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca;
4. Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca.
5. Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare.
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