
 
 

1 
 

 

PACTUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

PENTRU MEDIUL ACADEMIC 

 

Preambul 

 

Pactul Naţional de Integritate pentru Mediul Academic a fost conceput din necesitatea resimțită de 

semnatarii săi de a se grupa în jurul unor valori pe care le împărtășesc și le promovează.  La baza sa stau 

principiile integrităţii, transparenței, conformităţii, proactivităţii, onestităţii și respectului. Semnând 

acest pact, membrii își fac publică adeziunea la aceste principii și își asumă rolul de promotor al acestora 

atât în cadrul mediului academic, cât şi în cadrul celorlalte domenii de activitate cu care se intersectează 

activitatea lor. Apartenența la și respectarea prevederilor Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul 

Academic vor crește credibilitatea entităților membre în rândul colaboratorilor și al publicului larg, 

asigurând în același timp menținerea unor standarde etice ridicate în interiorul entităţilor membre. 

Înființarea acestui nucleu de universităţi şi institute de cercetare va determina coagularea unei mase 

critice necesare pentru a produce o creștere reală și de durată a integrității în cadrul mediului academic 

românesc. 

Angajamentele semnatarilor: 

  

1) Respectarea tuturor prevederilor Codului de etică al Pactului Naţional de Integritate pentru 

Mediul Academic (Anexa 1). 
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2) Promovarea Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic și a principiilor care stau la 

baza acestuia, așa cum sunt ele enunțate în cadrul Codului de etică, în cadrul mediului academic.  

3) Implicarea activă în încurajarea altor entități din cadrul acestuia să adere la acest Pact sau la 

pacte similare.     

4) Participarea la procesul de alegere a Comisiei de Revizuire a Standardelor de Integritate în 

Mediul Academic și cooperarea cu aceasta în activitatea de revizuire şi îmbunătăţire a 

standardelor de integritate existente în mediul academic.  

5) Participarea la elaborarea, implementarea și actualizarea unei strategii de promovare a 

integrității și responsabilității în mediul academic românesc. 

6) Participarea la întâlnirile semestriale ale membrilor Pactului Naţional de Integritate pentru 

Mediul Academic, pentru discutarea noilor candidaturi, a dificultăților întâmpinate și a stadiului 

de implementare a strategiei  de promovare. 

7) Organizarea/participarea la evenimente care au ca scop creșterea integrității în mediul 

academic.  

8) Promovarea valorilor pactului către entitățile cu care membrii acestuia desfășoară activități 

comune.  

9) Încurajarea libertății de expresie și a culturii deschise, bazate pe etică, în interiorul organizațiilor 

membre. 
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ANEXA 1 

 

COD DE ETICĂ PENTRU SEMNATARII PACTULUI 

NAŢIONAL DE INTEGRITATE PENTRU MEDIUL ACADEMIC 

 

Domeniu de aplicare 

Prezentul cod se adresează instituţiilor din cadrul mediului academic care au semnat Pactul Naţional de 

Integritate, reglementând normele de conduită profesională și de integritate ale acestora. 

Normele cuprinse în cadrul prezentului cod de conduită sunt elaborate în spiritul integrității, 

responsabilității și eticii, fiind în conformitate cu  prevederile cadrului normativ naţional și european în 

acest domeniu.   

Respectarea acestor norme este obligatorie pentru toți membrii semnatari ai Pactului Naţional de 

Integritate pentru Mediul Academic, ca entităţi instituţionale, dar şi pentru personalul propriu şi 

beneficiarii activităţilor academice desfăşurate. 

Obiective: 

Prin implementarea prezentului cod de conduită, se urmăresc următoarele obiective: 

 Promovarea comportamentelor etice și descurajarea practicilor lipsite de integritate în rândul 

instituţiilor semnatare ale Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic. 

 Crearea unui climat de bună colaborare și încredere reciprocă între instituţiile semnatare ale 

Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic. 
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 Generarea unui nucleu de integritate care să iradieze și în rândul altor structuri cu care 

relaționează  entitățile semnatare ale Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic, 

provenite dintre instituţiile mediului academic. 

Principii generale: 

 INTEGRITATE - toate activitățile semnatarilor vor fi realizate în mod etic, nepunându-se în nici 

un moment în situația de a-și  compromite reputația prin săvârșirea de fapte imorale sau 

nedemne. 

 TRANSPARENȚĂ – semnatarii vor da dovadă de deschidere, oferind publicului larg, din proprie 

inițiativă sau la solicitare, acces la toate informațiile neconfidențiale cu privire la activitatea lor.  

 CONFORMITATE – întreaga activitate a semnatarilor se va desfășura cu respectarea strictă a 

prevederilor cadrului legislativ românesc și European. 

 PROACTIVITATE – semnatarii vor promova în mod activ principiile Pactului Naţional de 

Integritate pentru Mediul Academic, asumându-și  rolul de lideri morali în domeniul lor de 

activitate. 

 ONESTITATE – semnatarii vor da dovadă de onestitate în relaţiile cu alte entităţi. 

 RESPECT – atitudinea semnatarilor față de celelalte entități din pactul de integritate va fi una de 

colegialitate, iar față de toți ceilalți actori ai mediului academic cu care vin în contact, cât și de 

publicul larg, se va manifesta considerație și bună credință.   

Reguli de conduită: 

Fiecare organizație în ansamblul său, dar și fiecare persoană salarizată sau voluntară care activează în 

cadrul instituțiilor semnatare ale Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic va veghea la 

respectarea următoarelor reguli: 

 Integritate:  

-  Își vor trata toți colaboratorii, fie ei profesori, studenţi sau alţi membri ai instituţiilor mediului 

academic, cu onestitate, seriozitate și profesionalism. 
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- Nu vor iniția, nu vor lua parte și nici nu vor instiga pe alții să ia parte la fapte care sunt  de natură 

să păteze reputația persoanelor și/sau organizațiilor implicate. 

- Nu își vor crea obligații financiare sau de nici o altă natură față de persoane sau organizații care 

le-ar putea compromite independența și/sau obiectivitatea.   

- Nu vor solicita și nici nu vor accepta vreun fel de răsplată necuvenită (în bani, bunuri sau servicii) 

pentru activitatea lor. 

- Nu vor accepta din partea studenţilor/membrilor familiilor studenţilor sau a oricui altcuiva 

cadouri care depășesc o valoare simbolică. 

- Își vor trata toți colaboratorii și/sau beneficiarii în mod echitabil, nefavorizând pe niciunul dintre 

aceștia în baza unei relații personale sau din interes personal. 

- Nu se vor pune cu bună știință în situații de conflict de interese sau de incompatibilitate.  

 Transparență:  

- Vor da dovadă de deschidere și onestitate, publicând din oficiu informațiile neconfidențiale 

relevante pentru public. 

- Vor răspunde prompt și cu deschidere solicitărilor de informații neconfidențiale din partea  

publicului și/sau a celorlalți membri ai Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic. 

- Nu vor ascunde în mod intenționat de public și/sau de ceilalți membri ai Pactului Naţional de 

Integritate pentru Mediul Academic  informații neconfidențiale de natură să-i pună într-o lumină 

proastă din perspectivă etică. 

- Vor permite reprezentanților Comisiei de Revizuire a Standardelor de Integritate în Mediul 

Academic să utilizeze codurile lor de etică în efectuarea de cercetări în vederea revizuirii şi 

îmbunătăţirii standardelor de integritate existente în mediul academic. 

 Conformitate 

- Vor respecta întocmai spiritul și litera tuturor actelor normative românești și europene în 

vigoare și aplicabile. 

- Se vor achita la timp, corect și complet de toate obligațiile legale cu privire la propria activitate. 
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- Chiar dacă se prezintă oportunitatea, nu vor încerca să ”ocolească” sau să forțeze limitele legii 

pentru a obține avantaje.  

-  

 Proactivitate 

- Vor promova în mod activ principiile Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic 

atât în cadrul instituţiilor academice cu care colaborează cât şi în întregul mediu academic. 

- Vor depune diligența necesară pentru a se asigura că și colaboratorii şi studenţii lor dau dovadă 

de etică și responsabilitate în activitatea lor. 

- Vor depune diligența necesară pentru a se asigura că entităţile cu care colaborează  şi studenţii 

lor se comportă în mod etic şi dau dovadă de responsabilitate etică în activitatea lor. 

- Se vor informa constant cu privire la bunele practici în ceea ce priveşte etica şi integritatea din 

mediul academic și vor lua măsuri pentru a le implementa în instituţia lor. 

- Vor iniția și/sau susține periodic inițiative pentru promovarea eticii și responsabilității în mediul 

academic românesc. 

 Onestitate 

- Vor da dovadă de onestitate în relaţiile cu instituţiile statului, relaţiile cu celelalte organizaţii din 

mediul academic şi relaţiile cu publicul. 

 Respect 

- Vor trata toate persoanele cu care vin în contact cu demnitate și considerație, nediscriminând 

pe bază de rasă, etnie, naționalitate, gen, religie, vârstă, opțiune politică sau orientare sexuală. 

- Vor susține, în teorie și practică, principiul egalității de șanse în cadrul instituţiei lor. 

- Se vor raporta cu colegialitate, deschidere și disponibilitate la celelalte instituții semnatare ale 

Pactului Naţional de Integritate pentru Mediul Academic. 

- Vor da dovadă de respect față de membri/beneficiari și față de publicul larg, luând în 

considerare sugestiile și reclamațiile venite din partea acestora și întreținând un dialog real și 

onest cu aceștia. 


