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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
COMISIEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ 

  
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1.1. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară (CEDU) din cadrul Facultăţii este 

o structură executivă, subordonată Consiliului Facultăţii de Zootehnie şi Senatului din cadrul 

USAMV Iaşi. 

Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de Zootehnie, ca 

urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului. 

Art.1.3. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară (CEDU) din cadrul Facultăţii de 

Zootehnie coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de etică şi deontologie profesională 

prevăzute de lege şi de hotărârile Senatului în conformitate cu art. 53, lit. c şi f, art.118 şi 119, 

art. 134 şi 135 şi art. 155 – 162 din Carta Universitară. 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 
Art.2.1. Din componenţa Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară fac parte decanul 

(care va fi președintele comisiei), prodecanii, cadre didactice cu funcții la nivel universitar și 

studenți. 

Art.2.2. Aprobarea componenţei Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară se face de 

către Consiliul Facultăţii de Zootehnie, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate 

simplă. 

Art.2.3. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară (CEDU) se întruneşte trimestrial şi 

ori de câte ori este necesar. 
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Art.2.4. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei sau a 

jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei. 

Art.2.5. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi dintre membrii comisiei, 

iar deciziile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art.2.6. Între aceste întruniri conducerea operativă a comisiei pentru etică şi deontologie 

universitară este asigurată de decanul facultăţii. 

Art.2.7. Decanul este direct responsabil de respectarea codului deontologic şi profesional 

de către cadrele didactice care desfăşoară proces didactic în cadrul Facultăţii de Zootehnie. 

Art. 2.8. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive bine 

întemeiate, este aprobată de Consiliul Facultăţii, la iniţiativa celor care i-au 

propus. 

(2) Membrii salariaţi ai comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt 

revocaţi de drept. 

(3) Membrii studenţi ai comisiei, la terminarea studiilor, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.9. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de 

Zootehnie, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 
Capitolul 3 - ATRIBUŢII 
Art.3.1. Comisia de Etică şi Deontologie Universitară (CEDU) are următoarele atribuţii: 

(1) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de etică şi 

deontologie universitară, aprobate de conducerea Facultăţii de Zootehnie Iaşi. 

(2) Analizează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii 

comunităţii universitare, de la orice persoană din afara universităţii sau pe baza 

autosesizării. 

(3) Soluţionează sesizările analizate, propunând, după caz, sancţiunile ce urmează a fi 

aplicate. 

(4) În termen de maximum 30 de zile de la constituirea sa, verifică şi constată 

incompatibilităţile survenite în urma validării mandatelor tuturor membrilor 

structurilor de conducere şi tuturor funcţiilor de conducere şi semnalează cazurile de 

incompatibilite Senatului universitar. 

(5) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii CEDU. 

(6) Comisia de Etică şi Deontologie Universitară (CEDU) va întocmi un raport anual 

privind respectarea eticii şi deontologiei universitare, care va fi prezentat, spre 

informare şi analiză, în Consiliul Facultăţii de Zootehnie. 
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Art.3.2. Hotărârile Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară sunt avizate de Oficiul 

juridic al Universităţii şi supuse analizei Comisiei de etică a USAMV Iaşi. Răspunderea juridică 

pentru aplicarea hotătârilor Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară revine universităţii. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Zootehnie din data 

de 25.04.2016. 

 

 

 

 


