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concediul legal, persoanele în cauz� urmând a fi remunerate pentru munca depus�; normele 
metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educa�iei, 
Cercet�rii, Tineretului �i Sportului, împreun� cu reprezentan�ii organiza�iilor sindicale 
reprezentative la nivel de ramur� a înv���mântului; 

b) perioadele de efectuare a concediului de odihn� pentru fiecare cadru didactic se 
stabilesc de c�tre Senatul universitar, în func�ie de interesul înv���mântului �i al celui în cauz�. 

(14) Institu�iile de înv���mânt superior pot asigura, integral sau par�ial, din surse proprii, 
transportul �i cazarea cadrelor didactice care domiciliaz� în alte localit��i. 

(15) Personalul din înv���mânt beneficiaz� de asisten�� medical� în cabinete medicale �i 
psihologice, în policlinici �i unit��i spitalice�ti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul 
Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului �i Ministerul S�n�t��ii. 

(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activit��ii didactice, cu rezervarea 
postului sau a catedrei, pentru cre�terea �i îngrijirea copilului în vârst� de pân� la 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai 
unul dintre p�rin�i sau sus�in�torii legali. 

 
Art. 305. � Cadrele didactice �i studen�ii sunt proteja�i în spa�iul universitar de 

autorit��ile responsabile cu ordinea public�. Protec�ia se asigur� împotriva persoanei sau grupului de 
persoane care aduc atingere demnit��ii umane �i profesionale a cadrelor didactice sau care 
împiedic� exercitarea drepturilor �i a obliga�iilor sale. Protec�ia este solicitat� de persoana autorizat� 
conform Cartei universitare. 
 

Sec�iunea a 5-a 
Etica universitar� 

 
Art. 306. � (1) La nivelul fiec�rei universit��i func�ioneaz� Comisia de etic� 

universitar�. 
(2) Structura �i componen�a Comisiei de etic� universitar� este propus� de consiliul de 

administra�ie, avizat� de Senatul universitar �i aprobat� de rector. Membrii comisiei sunt persoane 
cu prestigiu profesional �i autoritate moral�. Nu pot fi membri ai comisiei de etic� universitar� 
persoanele care ocup� vreuna din func�iile de rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproduc�ie. 

(3) Comisia de etic� universitar� are urm�toarele atribu�ii: 
a) analizeaz� �i solu�ioneaz� abaterile de la etica universitar�, pe baza sesiz�rilor sau 

prin autosesizare, conform Codului de etic� �i deontologie universitar�; 
b) realizeaz� un raport anual referitor la situa�ia respect�rii eticii universitare �i a eticii 

activit��ilor de cercetare, care se prezint� rectorului, Senatului universitar �i constituie un document 
public; 

c) contribuie la elaborarea Codului de etic� �i deontologie universitar�, care se propune 
Senatului universitar pentru adoptare �i includere în Carta universitar�; 

d) atribu�iile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
e) alte atribu�ii prev�zute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, 

conform legii. 
 
Art. 307. � Hot�rârile Comisiei de etic� universitar� sunt avizate de consilierul juridic 

al universit��ii. R�spunderea juridic� pentru hot�rârile �i activitatea Comisiei de etic� universitar� 
revine universit��ii. 

 
Art. 308. � (1) Orice persoan�, din universitate sau din afara universit��ii, poate sesiza 

Comisiei de etic� universitar� abateri s�vâr�ite de membri ai comunit��ii universitare. 
(2) Comisia de etic� universitar� p�streaz� confiden�ial� identitatea autorului sesiz�rii. 
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Art. 309. � În urma unei sesiz�ri, Comisia de etic� universitar� demareaz� procedurile 
stabilite de codul de etic� �i deontologie universitar�, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Comisia r�spunde autorului sesiz�rii în termen de 30 de zile 
de la primirea sesiz�rii �i îi comunic� acestuia rezultatul procedurilor, dup� încheierea acestora. 

 
Art. 310. � Constituie abateri grave de la buna conduit� în cercetarea �tiin�ific� �i 

activitatea universitar�: 
a) plagierea rezultatelor sau publica�iilor altor autori; 
b) confec�ionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
c) introducerea de informa�ii false în solicit�rile de granturi sau de finan�are. 

 
Sec�iunea a 6-a 

Distinc�ii 
 

Art. 311. � (1) Personalul didactic din înv���mântul superior beneficiaz� de grada�ie de 
merit, acordat� prin concurs. Aceast� grada�ie se acord� pentru 16% din posturile didactice 
existente la nivelul institu�iei de înv���mânt superior �i reprezint� 25% din salariul de baz�. 
Grada�ia de merit se acord� pe o perioad� de 5 ani. 

(2) Ordinele �i medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt: 
a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler �i Ofi�er; ordinul se acord� 

personalului didactic, de conducere, de îndrumare �i de control din înv���mântul preuniversitar; 
b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler �i Ofi�er; ordinul se acord� 

personalului didactic, de conducere �i de cercetare din înv���mântul superior; 
c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acord� cadrelor didactice 

pensionabile, cu activitate deosebit� în educa�ie �i formare profesional�. 
 

Sec�iunea a 7-a 
Sanc�iuni disciplinare 

 
Art. 312. � (1) Personalul didactic �i de cercetare, personalul didactic �i de cercetare 

auxiliar, precum �i cel de conducere, de îndrumare �i de control din înv���mântul superior r�spunde 
disciplinar pentru înc�lcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de munc�, 
precum �i pentru înc�lcarea normelor de comportare care d�uneaz� interesului înv���mântului �i 
prestigiului unit��ii/institu�iei. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitar�, f�r� a 
aduce atingere dreptului la opinie, libert��ii exprim�rii �i libert��ii academice. 

(2) Sanc�iunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic �i de cercetare sunt 
urm�toarele: 

a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de baz�, cumulat, când este cazul, cu indemniza�ia de 

conducere, de îndrumare �i de control; 
c) suspendarea, pe o perioad� determinat� de timp, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei func�ii didactice superioare ori a unei func�ii de conducere, de îndrumare �i de 
control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licen��; 

d) destituirea din func�ia de conducere din înv���mânt; 
e) desfacerea disciplinar� a contractului de munc�. 
 
Art. 313. � (1) În institu�iile de înv���mânt superior, propunerea de sanc�ionare 

disciplinar� se face de c�tre �eful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, 
microproduc�ie, de c�tre decan sau rector, sau de cel pu�in 2/3 din num�rul total al membrilor 
departamentului, Consiliului facult��ii sau Senatului universitar, dup� caz. Ace�tia ac�ioneaz� în 
urma unei sesiz�ri primite sau se autosesizeaz� în cazul unei abateri constatate direct. 
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(2) Sanc�iunile disciplinare prev�zute la art. 312 alin. (2) lit. a) �i b) se stabilesc de c�tre 
consiliile facult��ilor. Sanc�iunile disciplinare prev�zute la art. 312 alin. (2) lit. c) - e) se stabilesc de 
c�tre senatele universitare. 

(3) Decanul sau rectorul, dup� caz, pun în aplicare sanc�iunile disciplinare. 
(4) În înv���mântul superior, sanc�iunile se comunic�, în scris, personalului didactic �i 

de cercetare, precum �i personalului didactic �i de cercetare auxiliar din subordine de c�tre serviciul 
de resurse umane al institu�iei. 

 
Art. 314. � (1) Sanc�iunea disciplinar� se aplic� numai dup� efectuarea cercet�rii faptei 

sesizate, audierea celui în cauz� �i verificarea sus�inerilor f�cute de acesta în ap�rare. 
(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare s�vâr�ite de personalul didactic, 

personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiz� formate din  
3-5 membri, cadre didactice care au func�ia didactic� cel pu�in egal� cu a celui care a s�vâr�it 
abaterea �i un reprezentant al organiza�iei sindicale. 

(3) Comisiile de analiz� sunt numite, dup� caz, de: 
a) rector, cu aprobarea Senatului universitar; 
b) Ministerul Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului, pentru personalul de 

conducere al institu�iilor de înv���mânt superior �i pentru rezolvarea contesta�iilor privind deciziile 
Senatelor universitare. 

 
Art. 315. � R�spunderea patrimonial� a personalului didactic, de cercetare �i didactic 

auxiliar se stabile�te potrivit legisla�iei muncii. M�surile pentru recuperarea pagubelor �i a 
prejudiciilor se iau potrivit legisla�iei muncii. 

 
Art. 316. � În cazul în care cel sanc�ionat disciplinar nu a mai s�vâr�it abateri 

disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sanc�iunii, îmbun�t��indu-�i activitatea �i 
comportamentul, autoritatea care a aplicat sanc�iunea disciplinar� poate dispune ridicarea �i radierea 
sanc�iunii, f�cându-se men�iunea corespunz�toare în statul personal de serviciu al celui în cauz�. 

 
Art. 317. � (1) Orice persoan� poate sesiza unitatea/institu�ia de înv���mânt cu privire la 

s�vâr�irea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinar�. Sesizarea se face în scris �i se 
înregistreaz� la registratura unit��ii/institu�iei de înv���mânt. 

(2) Dreptul persoanei sanc�ionate disciplinar de a se adresa instan�elor judec�tore�ti este 
garantat. 
 

Sec�iunea a 8-a 
Sanc�iuni referitoare la înc�lcarea eticii universitare �i a bunei conduite în cercetare 

 
Art. 318. � Sanc�iunile care se pot aplica personalului didactic �i de cercetare �i 

personalului didactic �i de cercetare auxiliar, de c�tre comisia de etic� universitar�, pentru 
înc�lcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduit� în cercetarea �tiin�ific� sunt 
urm�toarele: 

a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de baz�, cumulat, când este cazul, cu indemniza�ia de 

conducere, de îndrumare �i de control; 
c) suspendarea, pe o perioad� determinat� de timp, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei func�ii didactice superioare ori a unei func�ii de conducere, de îndrumare �i de 
control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licen��; 

d) destituirea din func�ia de conducere din înv���mânt; 
e) desfacerea disciplinar� a contractului de munc�. 
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Art. 319. � Sanc�iunile care se pot aplica, de c�tre comisia de etic� universitar�, 
studen�ilor �i studen�ilor-doctoranzi pentru înc�lcarea eticii universitare sunt urm�toarele: 

a) avertisment scris; 
b) exmatricularea; 
c) alte sanc�iuni prev�zute de codul de etic� �i deontologie universitar�. 
 
Art. 320. � În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etic� �i deontologie 

profesional�, Comisia de etic� universitar� stabile�te, conform Codului de etic� �i deontologie 
profesional�, una sau mai multe din sanc�iunile prev�zute la art. 318 sau art. 319. 

 
Art. 321. � În cazul abaterilor de la buna conduit� în cercetarea �tiin�ific�, Comisia de 

etic� universitar� stabile�te, conform Legii nr. 206/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Codului de etic� �i deontologie profesional� al personalului de cercetare-dezvoltare �i Codului de 
etic� �i deontologie profesional�, una sau mai multe din sanc�iunile prev�zute la art. 318 sau 319 
sau prev�zute de lege. 

 
Art. 322. � Sanc�iunile stabilite de Comisia de etic� �i deontologie universitar� sunt 

puse în aplicare de c�tre decan sau rector, dup� caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea 
sanc�iunilor. 

 
Art. 323. � (1) Consiliul Na�ional de Etic� a Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii 

Tehnologice �i Inov�rii analizeaz� cazurile referitoare la înc�lcarea regulilor de bun� conduit� în 
cercetare-dezvoltare, în urma sesiz�rilor sau prin autosesizare, �i emite hot�râri prin care se 
stabile�te vinov��ia sau nevinov��ia persoanei sau persoanelor în cauz�; în cazurile hot�rârilor 
privind vinov��ia, hot�rârile stabilesc �i sanc�iunile ce urmeaz� a fi aplicate, conform legii. 

(2) Consiliul Na�ional de Etic� a Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii Tehnologice �i 
Inov�rii p�streaz� confiden�ial� identitatea persoanei care a f�cut sesizarea. 

(3) Hot�rârile Consiliul Na�ional de Etic� a Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii 
Tehnologice �i Inov�rii sunt avizate de direc�ia juridic� din cadrul Ministerului Educa�iei, 
Cercet�rii, Tineretului �i Sportului. R�spunderea juridic� pentru hot�rârile Consiliului Na�ional de 
Etic� a Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii Tehnologice �i Inov�rii revine Ministerului Educa�iei, 
Cercet�rii, Tineretului �i Sportului. 

 
Art. 324. � Pentru abaterile de la buna conduit� în cercetare-dezvoltare ale personalului 

din cadrul institu�iilor de înv���mânt superior, constatate �i dovedite, Consiliul Na�ional de Etic� a 
Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii Tehnologice �i Inov�rii stabile�te aplicarea uneia sau mai multora 
din urm�toarele sanc�iuni: 

a) avertisment scris; 
b) retragerea �i/sau corectarea tuturor lucr�rilor publicate prin înc�lcarea regulilor de 

bun� conduit�; 
c) retragerea calit��ii de conduc�tor de doctorat sau a atestatului de abilitare; 
d) retragerea titlului de doctor; 
e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare sau retrogradarea; 
f) destituirea din func�ia de conducere din institu�ia de înv���mânt superior; 
g) desfacerea disciplinar� a contractului de munc�; 
h) interzicerea, pentru o perioad� determinat�, a accesului la finan�area din fonduri 

publice destinat� cercet�rii-dezvolt�rii. 
 
Art. 325. � Se interzice ocuparea posturilor didactice �i de cercetare de c�tre persoane 

dovedite c� au realizat abateri grave de la buna conduit� în cercetarea �tiin�ific� �i activitatea 
universitar�, stabilite conform legii. Se anuleaz� concursul pentru un post didactic sau de cercetare 
ocupat, iar contractul de munc� cu universitatea înceteaz� de drept, indiferent de momentul la care 
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s-a dovedit c� o persoan� a realizat abateri grave de la buna conduit� în cercetarea �tiin�ific� �i 
activitatea universitar�. Constatarea abaterilor se face de c�tre Consiliul Na�ional de Etic� a 
Cercet�rii �tiin�ifice, Dezvolt�rii Tehnologice �i Inov�rii, conform legii. 

 
Art. 326. � Sanc�iunile stabilite de Consiliul Na�ional de Etic� a Cercet�rii �tiin�ifice, 

Dezvolt�rii Tehnologice �i Inov�rii sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii 
hot�rârii, dup� caz, de Ministerul Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului, de pre�edintele 
Autorit��ii Na�ionale pentru Cercetare �tiin�ific�, de Consiliul Na�ional pentru Atestarea Titlurilor, 
Diplomelor �i Certificatelor Universitare, de conduc�torii autorit��ilor contractante care asigur� 
finan�area din fonduri publice destinat� cercet�rii-dezvolt�rii, de conduc�torii institu�iilor de 
înv���mânt superior sau unit��ilor de cercetare-dezvoltare. 

 
Sec�iunea a 9-a 

Salarizarea personalului didactic �i de cercetare 
 

Art. 327. � Salarizarea personalului didactic �i de cercetare se face conform legisla�iei 
în vigoare �i hot�rârilor Senatului universitar. 
 

T I T L U L   V 
 

ÎNV��AREA PE TOT PARCURSUL VIE�II 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZI�II GENERALE 

 
Art. 328. � (1) Prezentul titlu reglementeaz� cadrul general �i integrator al înv���rii pe 

tot parcursul vie�ii în România. 
(2) Educa�ia permanent� reprezint� totalitatea activit��ilor de înv��are realizate de 

fiecare persoan� pe parcursul vie�ii în contexte formale, non-formale �i informale, în scopul 
form�rii sau dezvolt�rii competen�elor dintr-o multipl� perspectiv�: personal�, civic�, social� sau 
ocupa�ional�. 

(3) Înv��area pe tot parcursul vie�ii cuprinde educa�ia timpurie, înv���mântul 
preuniversitar, înv���mântul superior, educa�ia �i formarea profesional� continu� a adul�ilor. 

 
Art. 329. � (1) Finalit��ile principale ale înv���rii pe tot parcursul vie�ii vizeaz� 

dezvoltarea plenar� a persoanei �i dezvoltarea durabil� a societ��ii. 
(2) Înv��area pe tot parcursul vie�ii se centreaz� pe formarea �i dezvoltarea 

competen�elor cheie �i a competen�elor specifice unui domeniu de activitate sau unei calific�ri. 
 
Art. 330. � (1) Înv��area pe tot parcursul vie�ii se realizeaz� în contexte de înv��are 

formale, non-formale �i informale. 
(2) Înv��area în context formal reprezint� o înv��are organizat� �i structurat�, care se 

realizeaz� într-un cadru institu�ionalizat �i se fundamenteaz� pe o proiectare didactic� explicit�. 
Acest tip de înv��are are asociate obiective, durate �i resurse, depinde de voin�a celui care înva�� �i 
se finalizeaz� cu certificarea institu�ionalizat� a cuno�tin�elor �i competen�elor dobândite. 

(3) Înv��area în contexte non-formale este considerat� ca fiind înv��area integrat� în 
cadrul unor activit��i planificate, cu obiective de înv��are, care nu urmeaz� în mod explicit un 
curriculum �i poate diferi ca durat�. Acest tip de înv��are depinde de inten�ia celui care înva�� �i nu 
conduce în mod automat la certificarea cuno�tin�elor �i competen�elor dobândite. 

(4) Înv��area în contexte informale reprezint� rezultatul unor activit��i zilnice legate de 
munc�, mediul familial, timpul liber �i nu este organizat� sau structurat� din punct de vedere al 


