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CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, carta universitară – codul
de etică şi deontologie profesională universitară din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara.
(2) În aplicarea prezentului Regulament, comisia de etică universitară va avea în
vedere şi prevederile altor reglementări legale: Legea nr. 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul
de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin
tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea,
aprobată prin Legea nr. 214/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II. Structura şi componenţa comisiei
Art. 2. (1) Comisia de etică universitară este o structură operativă a senatului
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României”din Timişoara, creată în vederea aplicării şi respectării de către întreaga
comunitate universitară a normelor de bună conduită în activitatea didactică, de
cercetare ştiinţifică şi administrativă.
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de
consiliul de administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată prin ordinul
rectorului, conform art. 306 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Modificarea componenţei comisiei de etică universitară este aprobată de
către senatul universitar.
Art. 3. Nu pot face parte din comisia de etică universitară persoanele care ocupă
funcţii de conducere: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director
de departament sau de unitate de cercetare – dezvoltare, proiectare sau
microproducţie, lideri sindicali, precum şi persoanele care au fost sancţionate pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau pentru
nerespectarea normelor de etică universitară.
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Art. 4. (1) Comisia de etică universitară este formată din 10 membri din care 9
membri cu drept de vot: cadre didactice, studenţi, personal nedidactic, cu prestigiu
profesional şi autoritate morală şi reprezentantul compartimentului juridic care nu are
drept de vot. Componenţa comisiei va fi astfel alcătuită încât să existe o
reprezentativitate de minim 1/3 membrii de sex feminin sau masculin.
(2) Componenţa comisiei de etică universitară este propusă, după cum urmează:
a) preşedintele comisiei se alege dintre membrii senatului, cu ocazia alegerilor
generale, putând deţine această funcţie cel mult două mandate succesive;
b) vicepreşedintele este propus de preşedintele comisiei şi se alege de către
membrii comisiei prin vot secret;
c) membrii cadre didactice sunt propuşi de consiliile facultăţilor;
d) reprezentantul administraţiei şi a cadrelor didactice auxiliare este propus de
conducerea administrativă;
e) reprezentantul studenţilor este propus de organizaţiile studenţeşti dintre studenţii
care nu au avut sancţiuni disciplinare şi care au o bună imagine profesională şi
morală;
f) secretarul comisiei este propus de rectorul universităţii, fără drept de vot la
luarea hotărârilor, care va ţine evidenţa documentelor comisiei, asigură
contactele, redactează procesele verbale şi le semnează alături de membrii
comisiei de etică universitară prezenţi la şedinţa respectivă. La cerere, secretarul
comisiei poate prelua şi înregistra reclamaţiile şi sesizările şi poate acorda celor
interesaţi
consiliere
cu
privire
la
formularea
şi
completarea
sesizărilor/reclamaţiilor.
g) consilierul juridic al universităţii este membru de drept al comisiei, fără drept de
vot.
(3) Preşedintele comisiei reprezintă comisia în relaţia cu conducerea universităţii.
Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui, în situaţiile când preşedintele este
indisponibil.
(4) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al
universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică
universitară revine universităţii.
CAPITOLUL III. Atribuţiile Comisiei
Art. 5. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor
sau prin autosesizare, conform codului de etică şi deontologie universitară şi a
prezentului regulament;
b) 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;
c) contribuie la elaborarea codului de etică şi deontologie universitară, care se
propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în carta universitară;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării sau reclamaţiei;
f) notifică de urgenţă instituţiilor statului cazurile care fac obiectul cercetării penale
şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la
cazurile respective;
g) propune şi promovează eventualele modificări sau amendamente ale codului de
etică universitară;
h) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
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CAPITOLUL IV. Jurisdicţia şi competenţa comisiei de etică universitară
Art. 6. (1) Sub jurisdicţia comisiei de etică universitară intră toate persoanele
care fac parte din comunitatea universitară.
(2) Sunt de competenţa comisiei de etică universitară abaterile de la codul de
etică petrecute în interiorul universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate
în afara acesteia, în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare.
(3) Comisia de etică universitară nu se substituie altor comisii de lucru ale
senatului universitar sau ale instituţiei în ceea ce priveşte luarea de măsuri punitive
şi/sau punerea lor în aplicare. Comisia va analiza doar acele cazuri care nu sunt
rezolvate direct şi corect sau nu ţin de resortul altei structuri din universitate1.
CAPITOLUL V. Baza materială şi remunerarea
Art. 7. Baza materială (spaţiul pentru desfăşurarea şedinţelor şi păstrarea
documentelor, hârtie, dosare, acces la copiator etc.) se va asigura prin secretariatul
rectoratului. Remunerarea membrilor comisiei se va face prin includerea în norma
didactică la personalul didactic, a timpului echivalat la o oră pe săptămână, iar pentru
personalul administrativ fie prin includerea acestor activităţi în fişa postului, fie prin
procedurile adiacente referitoare la orele suplimentare. Remunerarea membrilor
studenţi se poate realiza prin alte măsuri compensatorii.
CAPITOLUL VI. Funcţionarea comisiei de etică universitară
Art. 8. (1) Comisia de etică universitară se întruneşte semestrial, în şedinţă
ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în întâlniri extraordinare.
(2) Comisia se întruneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 de zile
lucrătoare de la primirea sesizării sau reclamaţiei. Membrii comisiei de etică
universitară se vor convoca în scris de către secretar, din iniţiativa preşedintelui, care
fixează data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi ale şedinţei.
(3) Decizia cu privire la validitatea sesizării sau reclamaţiei, respectiv la
demararea analizei cazului, se comunică persoanei care a reclamat, în termen de 30
de zile de la primirea sesizării/reclamaţiei.
(4) Termenul de răspuns la orice sesizare sau reclamaţie este de 30 de zile de la
finalizarea anchetei, cu excepţia sesizărilor/reclamaţilor privind presupuse abateri de la
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, caz în care se vor aplica termenele instituite de
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare.
(5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi - prin vot
secret, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin două treimi din totalul membrilor cu
drept de vot. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui are preponderenţă în
adoptarea hotărârilor.
Art. 9. (1) Nici unul din membrii comisiei nu poate fi împiedicat să facă parte din
cvorum, cu excepţia situaţiei în care cazul analizat îl pune într-un conflict de interese.
(2) În cazul în care persoanele implicate în analizarea unei reclamaţii sau
sesizări solicită excluderea unui membru al comisiei de etică universitară de la
analizarea cazului, pe motiv de conflict de interese, acesta se va retrage de la procesul
1

De exemplu, cazurile de copiat şi plagiat ale studenţilor sunt, de regulă, direct sancţionate de către consiliile
facultăţilor, dar cu transmiterea informaţiei către Comisia de etică, în vederea adăugării în baza de date. Comisia de
etică nu analizează bârfe sau zvonuri, nu practică psihoterapie şi nu se ocupă de reeducarea cuiva.
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de analizare şi soluţionare a cazului respectiv. În caz contrar, comisia de etică
universitară va decide prin vot secret, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea
acestui membru de a participa la analizarea cazului.
(3) În situaţia recuzării, sau abţinerii, membrul recuzat al comisiei de etică
universitară nu participă la analizarea şi soluţionarea cazului.
Art. 10. (1) Reclamaţiile şi sesizările se referă la încălcările şi abaterile de la
etica universitară, conform codului de etică şi deontologie profesională a universităţii
sau la abaterile de la normele de buna conduită în activitatea de cercetare – dezvoltare,
conform codului de etică în cercetarea ştiinţifică din cadrul USAMVBT– R083 şi Legii
nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Buna conduită în activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică şi
de inovare, denumite în continuare activităţi de cercetare – dezvoltare, se bazează
pe un ansamblu de norme de bună conduită şi de proceduri destinate respectării
acestora.
Art. 11. (1) Orice persoană din universitate sau din afara acesteia poate depune
sesizări şi reclamaţii la comisia de etică universitară, cu privire la săvârşirea de către un
membru al comunităţii academice, a unei fapte ce poate constitui abatere de la codul
de etică universitară sau abatere de la buna conduită în activitatea de cercetare –
dezvoltare.
(2) Sesizările sau reclamaţiile se depun în termen de cel mult 3 luni de la
producerea evenimentelor 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 perioada 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.
Art. 12. (1) Comisia cercetează toate sesizările şi reclamaţiile semnalate în scris
şi semnate care-i parvin.
(2) Nu se supun analizei comisiei de etică universitară sesizările sau reclamaţiile
anonime.
(3) Comisia de etică universitară se poate autosesiza şi poate cerceta abaterile
şi încălcările prevederilor codului de etică universitară/abaterile de la buna conduită în
activitatea de cercetare – dezvoltare doar când membrii comisiei evaluează pe bază de
dovezi şi decid că sesizările din mass – media lezează prestigiul universităţii.
Art. 13. (1) Sesizările şi reclamaţiile se formulează în nume propriu, numai în
scris şi conţin date privind identitatea persoanei care reclamă (nume, prenume, adresa,
respectiv denumire societate, cod unic de înregistrare, număr înregistrare ORC, inclusiv
datele de contact), identitatea persoanei acuzată de abatere, acţiunile imputate, locul şi
data desfăşurării acestora, eventualii martori, precum şi documente care atestă cele
susţinute în sesizare sau reclamaţie.
(2) 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.
(3) În cuprinsul unei sesizări sau reclamaţii fiecare reclamant poate aduce
învinuiri doar în legătură cu faptele îndreptate direct împotriva sa şi care îi aduc
atingere personală.
(4) În cazul în care reclamanţii formulează acuzaţii ce nu se dovedesc a fi
fondate, întemeiate sau adevărate, comisia de etică universitară are dreptul de a se
autosesiza şi de a aplica sancţiunile legale împotriva respectivilor reclamanţi.
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Art. 14. (1) Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care
acestea constituie abateri sau acte discutabile în sensul codului de etică
universitară/codului de etică în cercetarea ştiinţifică comisia de etică universitară va
desfăşura o anchetă, inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea şi (dacă este
necesar şi dacă partea vătămată îşi dă consimţământul) confruntarea părţilor.
(2) Pentru analizarea cazurilor de abateri, membrii comisiei de etică universitară
au acces la toate documentele legate de acuzaţiile care urmează a fi verificate. Pentru
cazurile care necesită deplasări în afara USAMVBT, conducerea universităţii va
asigura suportul financiar, în condiţiile legii.
(3) Persoanele, a căror fapte urmează a fi analizate, precum şi conducătorul
compartimentului din care acestea fac parte, vor fi înştiinţate în scris despre începerea
anchetei, cât şi despre rezultatele acesteia.
Art. 15. (1) La începutul anchetei în vederea soluţionării sesizării/reclamaţiei,
partea reclamată poate fi audiată de către comisia de etică universitară sau poate fi
invitată să formuleze o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea
adresată părţii reclamate, comisia de etică universitară va preciza conţinutul sesizării
sau reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime
eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor comisiei de etică universitară de
a soluţiona respectivul caz ( conflicte de interese, etc).
(2) În cazul în care persoana în cauză recunoaşte faptele care i-au fost imputate,
comisia de etică universitară poate lua o hotărâre pe baza sesizării sau reclamaţiei şi a
declaraţiei în scris, prin care se recunosc acele fapte.
(3) Derularea procedurilor de anchetă ulterioare nu este împiedicată de lipsa
unei poziţii scrise sau de lipsa de cooperare a persoanei care face obiectul sesizării sau
reclamaţiei.
(4) Comisia de etică universitară poate decide să citeze pentru audiere, la
cererea părţilor sau din oficiu orice persoană care deţine informaţii necesare în vederea
soluţionării cu celeritate a cazului.
(5) Membrii comisiei de etică universitară sunt obligaţi să păstreze secretul
audierilor şi al deliberărilor până la elaborarea raportului final.
Art. 16. (1) Pe durata derulării procedurilor de sesizare şi analizare a unui caz de
către comisia de etică universitară, pe lângă drepturile generale ale individului,
reclamantul beneficiază de următoarele drepturi specifice :
a) asigurarea confidenţialităţii. Dacă, în decursul derulării procedurilor, dezvăluirea
identităţii reclamantului către terţi este absolut necesară, reclamantului i se va cere
permisiunea în acest sens. Dacă reclamantul refuză să îşi dea permisiunea, se va
proceda în continuare fără dezvăluirea identităţii acestuia, în măsura în care acest lucru
este posibil. Dacă ancheta nu poate continua fără dezvăluirea identităţii, iar reclamantul
refuză să îşi dea permisiunea, cazul va fi clasat;
b) de a fi consiliat cu privire la depunerea unei sesizări/reclamaţii corect întocmite;
c) de a primi un număr de înregistrare exclusiv de la comisia de etică universitară
pentru sesizarea/reclamaţia depusă;
d) de a se prezenta în faţa comisiei de etică universitară;
e) de a cunoaşte componenţa comisiei de etică universitară şi de a contesta în
condiţiile art. 9 al prezentului regulament, înainte de demararea anchetei, autoritatea
membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;
f) de a depune poziţii în scris şi a solicita întrevederi cu membrii comisiei de etică
universitară privitor la soluţionarea justă a cazului;
g) de a primi o copie după raportul finalizat;
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h) în cazul abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare –
dezvoltare de a primi raportul comisiei de analiză aprobat de comisia de etică
universitară în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării/reclamaţiei;
i) de a contesta raportul comisiei de analiză aprobat de comisia de etică
universitară în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, la Consiliul Naţional
de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, pentru sancţiunile
stabilite conform Legii nr. 206/2004 – în cazul abaterilor de la buna conduită în
activitatea de cercetare – dezvoltare;
j) (2) În cazul depunerii unei contestaţii, persoana în cauză este obligată să
comunice în scris universităţii - comisiei de etică universitară, în termenul celor 15 zile
lucrătoare, dacă a iniţiat o contestaţie la Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării şi să facă dovada acesteia.
Art. 17. (1) Pe durata derulării procedurilor de sesizare şi analizare a unui caz de
către comisia de etică universitară, partea reclamată beneficiază de prezumţia de
nevinovăţie şi de următoarele drepturi:
a) de a se prezenta în faţa comisiei de etică universitară;
b) de a i se comunica componenţa comisiei de etică universitară şi de a contesta în
condiţiile art. 9 al prezentului regulament, înainte de demararea anchetei, autoritatea
membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;
c) de a depune poziţii în scris şi a solicita întrevederi cu membrii comisiei de etică
universitară privitor la soluţionarea justă a cazului;
d) de a primi o copie după raportul finalizat;
e) în cazul abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare –
dezvoltare de a primi raportul comisiei de analiză aprobat de comisia de etică
universitară în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării/reclamaţiei;
f) de a contesta raportul comisiei de analiză aprobat de comisia de etică
universitară în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, la Consiliul Naţional
de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, pentru sancţiunile
stabilite conform Legii nr. 206/2004 – în cazul abaterilor de la buna conduită în
activitatea de cercetare – dezvoltare;
(2) În cazul depunerii unei contestaţii, persoana în cauză este obligată să
comunice în scris universităţii - comisiei de etică universitară, în termenul celor 15 zile
lucrătoare, dacă a iniţiat o contestaţie la Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării şi să facă dovada acesteia.
(3) Accesul terţilor la dosarul de caz pe durata desfăşurării anchetei va fi interzis,
cu excepţia organelor de stat autorizate atunci când faptele fac subiectul unei
investigaţii oficiale. (4) După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosar va fi interzis,
cu următoarele excepţii:
a) reprezentanţii legali ai părţilor în cazul unei contestaţii;
b) membrii Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
c) organele de stat abilitate, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii
oficiale.
Art. 18. (1) Comisia de etică universitară va întocmi raportul final cu privire la
soluţionarea cazului, pe baza documentelor depuse şi a audierilor /confruntării părţilor
implicate, în decurs de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea anchetei.
(2) Raportul final va conţine luările de poziţie ale tuturor membrilor comisiei, fie
individuale, fie sub forma unei poziţii comune.
(3) Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea
faptelor imputate şi a altor fapte relevante. Pe baza acesteia, comisia de etică
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universitară va lua o hotărâre cu privire la măsura în care faptele imputate constituie
sau nu o încălcare a codului de etică universitară.
(4) În cazul în care comisia de etică universitară consideră că nu există o
abatere sau încălcare de la codul de etică universitară sau abaterea este minoră ( ex.
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.
CAPITOLUL VII. Sancţiunile referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei
conduite în cercetare
Art. 19. (1) Comisia de etică universitară consideră ca abateri grave de la
activitatea didactică universitară şi buna conduită în activitatea de cercetare –
dezvoltare, conform codului de etică universitară şi legislaţiei în vigoare, următoarele
fapte:
a) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
(2) Codul de etică universitară stabileşte şi alte încălcări ale eticii universitare
care se impun a fi sancţionate.
Art. 20. (1) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi
personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară
pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în
cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi 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, master sau
licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 21. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară
studenţilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt
următoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare şi hotărâte de către comisia de
etică după caz.
Art. 22. (1) În cazul abaterilor de la prevederile codului de etică şi deontologie
profesională, comisia de etică universitară stabileşte, conform codului de etică şi
deontologie profesională, una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 20
sau art. 21 ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de etică
universitară.
(2) În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia de etică
universitară stabileşte, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, codului de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetaredezvoltare şi codului de etică în cercetarea ştiinţifică, una sau mai multe din sancţiunile
prevăzute la art. 20 sau art. 21 ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare
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a comisiei de etică universitară ori prevăzute de lege.
Art. 23. (1) Sancţiunile stabilite de comisia de etică universitară trebuie să fie
proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta.
(2) Sancţiunile stabilite conform legii, sunt puse în aplicare în conformitate cu
prevederile art. 322 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi
modificările ulterioare cât şi ale art. 11 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu completările şi modificările
ulterioare.
CAPITOLUL VIII. Arhiva comisiei de etică universitară
Art. 24. Secretarul comisiei de etică universitară este responsabil cu păstrarea
tuturor documentelor din dosarele de caz, fie că acestea au fost soluţionate sau nu.
Arhiva se va păstra pe durată nedeterminată, într-un spaţiu adecvat, pus la dispoziţie
de către conducerea universităţii.

CAPITOLUL IX. Dispoziţii finale
Art. 25. Modificarea regulamentului se poate face din iniţiativa structurilor de
conducere din cadrul universităţii sau a membrilor comisiei de etică universitară,
modificările urmând a fi aprobate de senat, înainte de intrarea acestora în vigoare.
Art. 26. Prezentul regulament revizuit a fost aprobat în şedinţa Senatului
universitar din data de 03.07.2019.
Preşedinte Comisie de etică universitară,
Prof.univ.dr. Borcean Adrian
Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin
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