
ORDIN nr. 4.492 din 6 iulie 2005 
privind promovarea eticii profesionale in universitati 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 11 iulie 2005 
In temeiul art. 141 lit. s) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 223/2005 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 
ART. 1 
Toate institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze 
provizoriu au obligatia de a elabora, dezbate si adopta pana la data de 20 decembrie 2005 
propriul cod de etica universitara. 
ART. 2 
Codul de etica universitara cuprinde formularea explicita a idealurilor, principiilor si 
normelor morale pe care consimt sa le respecte si sa le urmeze membrii comunitatii 
academice in activitatea lor profesionala. Acesta stabileste standardele de etica 
profesionala pe care o comunitate universitara isi propune sa le urmeze si penalizarile 
care se pot aplica in cazul incalcarii acestora. 
ART. 3 
Codul de etica universitara functioneaza ca un contract moral intre studenti, profesori, 
personal administrativ si comunitatea universitara ca intreg, contribuind la coeziunea 
membrilor universitatii, la formarea unui climat universitar bazat pe cooperare si 
competitie dupa reguli corecte si la cresterea prestigiului universitatii. 
ART. 4 
Codul de etica universitara este un document obligatoriu care intregeste Carta 
universitatii. 
ART. 5 
(1) Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu 
au obligatia sa infiinteze pana cel tarziu la data de 1 octombrie 2005 o comisie de etica 
universitara, subordonata senatului universitar, conform prevederilor prezentului ordin. 
(2) Comisia de etica universitara are ca principale atributii: 
a) elaborarea Codului de etica universitara; 
b) analiza si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor referitoare la abaterile de la etica 
universitara; 
c) prezentarea unui raport anual in fata senatului universitar. 
ART. 6 
Comisia de etica universitara este formata din 5-9 membri cu prestigiu profesional si 
autoritate morala, reprezentand, in parti relativ egale, cadrele didactice, studentii si 
personalul nedidactic. Reprezentantul Compartimentului juridic al institutiei de 
invatamant superior face parte de drept din Comisia de etica universitara. 
ART. 7 
Comisia de etica universitara este propusa si aprobata de senatul universitar. Nu pot fi 
membri in Comisia de etica universitara persoanele care ocupa functii de conducere in 
institutia de invatamant superior, la nivel de universitate sau facultate. 
ART. 8 



La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie Consiliul de etica 
universitara, format din 9-11 membri cu prestigiu profesional si autoritate morala, 
cuprinzand reprezentanti, in parti relativ egale, ai cadrelor didactice si studentilor. 
Reprezentantul Oficiului juridic al Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si 
reprezentantul sindicatului universitar fac parte de drept din Consiliul de etica 
universitara. 
ART. 9 
Directia generala invatamant superior asigura baza logistica a Consiliului de etica 
universitara. 
ART. 10 
Componenta Consiliului de etica universitara se stabileste prin ordin al ministrului 
educatiei si cercetarii. 
ART. 11 
Consiliul de etica universitara are ca principale atributii: 
a) oferirea de consultanta si monitorizarea modului de aplicare a codurilor de etica 
universitara din institutiile de invatamant superior acreditate si autorizate sa functioneze 
provizoriu; 
b) diseminarea bunelor practici de elaborare si aplicare a codurilor de etica universitara; 
c) instanta de recurs pentru cazurile nesolutionate adecvat la nivel de universitate; 
d) sesizarea din oficiu in legatura cu cazurile de incalcare a eticii universitare in situatia 
in care institutiile de invatamant superior nu se sesizeaza din proprie initiativa; 
e) prezentarea unui raport anual privind etica universitara, adresat Ministerului Educatiei 
si Cercetarii si Conferintei Nationale a Rectorilor, cu caracter public. 
ART. 12 
Nu pot fi membri in Consiliul de etica universitara persoane care ocupa functii de 
conducere in Ministerul Educatiei si Cercetarii. 
ART. 13 
Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior pun in aplicare 
prevederile prezentului ordin. 
ART. 14 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
 
 
 

Ministrul educatiei si cercetarii, 
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