CONFLICTUL DE INTERESE

Potrivit Cartei ASE - Capitolul XVI - CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE
PROFESIONALĂ
”Art. 89. (1) Conflictul de interese este situația în care persoana are sau ar putea
avea un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea
influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor care îi revin.
(2) Interesul personal reprezintă orice avantaj, material sau de altă natură, urmărit
sau obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, de către personalul
didactic sau de cercetare care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, o
funcție de conducere, gestionare, control, prin folosirea reputației, influenței,
facilităților, relațiilor și informațiilor la care are acces, în temeiul exercitării acesteia.
(3) Se consideră decizii sau acte adoptate ori încheiate în condiții de conflict de
interese și cele ale structurilor deliberative la care cel puțin unul dintre membri se află
în conflict de interese și nu s -a abținut de la vot ori de la dezbateri.
(4) În cazul în care o persoană se află în situația unui conflict de interese,
aceasta are obligația să informeze în scris, de îndată, structura deliberativă sau
persoana care ocupă o funcție executivă superioară ierarhic.
(5) Persoanele care au fost notificate de către Comisie cu privire la existența unui
conflict de interese sunt obligate ca, în termen de cel mult trei zile de la data luării la
cunoștință, să ia măsurile necesare pentru încetarea respectivului conflict.
(6) Dacă într-o perioadă de șase luni o persoană este nevoită să se abțină de cel
puțin trei ori de la adoptarea deciziei ori încheierea unor acte din cauza iminenței
unui conflict de interese, Comisia de etică și deontologie profesională universitară
verifică, la solicitarea Rectorului, existența incompatibilității și a altor interdicții
prevăzute de lege.
Art. 91. (3) Personalul didactic și de cercetare titular, respectiv personalul didactic
auxiliar, se află în conflict de interese în una dintre următoarele situații:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoanele fizice sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice, care sunt soțul/soția, afini sau rude până la gradul al III -lea
inclusiv;
c) participă în cadrul aceleiași comisii sau aceluiași organ colegial de conducere,
constituite conform legii, cu alte cadre didactice, de cercetare sau didactice auxiliare,
care au calitatea de soț, afin sau rudă până la gradul al III -lea inclusiv;
d) interesele sale patrimoniale sau de altă natură, ale soțului, afinilor sau rudelor sale
până la gradul al III-lea inclusiv pot influența decizii le, pe care trebuie să le ia în
exercitarea funcției;
e) deține o funcție de conducere la universitate și părți sociale sau acțiuni la societăți
comerciale, care a avut sau are contracte comerciale, contracte de lucrări sau de
servicii cu universitatea”.

INCOMPATIBILITATEA
Potrivit Art. 295 (4) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, ”după intrarea în
vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini şi rude
până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de
celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare
instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate”.
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PROFESIONALĂ
”Art. 88. (5) Persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al
III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcții astfel încât unul sau una să se afle
față de celălalt sau cealaltă într -o poziție de conducere, control, autoritate sau
evaluare instituțională la orice nivel în cadrul ASE și nu pot fi numite în comisii de
doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soții,
rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 90. (1) Incompatibilitatea reprezintă interdicția de a exista raporturi ierarhice
directe între personalul didactic, de cercetare sau auxiliar care ocupă o funcție de
conducere în ASE și soții, afinii sau rudele până la gradul al III -lea inclusiv ai

acestora. În conformitate cu prevederile legii, incompatibilitatea presupune și
interdicții privind exercitarea concomitentă a unor funcții și demnități.
(2) În conformitate cu cerințele legislației incidente, incompatibilitatea la nivelul ASE
presupune, sub aspectul conducerii, controlului, autorității și evaluării:
a) interzicerea ocupării de către soțul/soția rectorului, afinii sau rudele până la gradul
al IIIlea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcții: prorector, decan, prodecan,
director de departament și director general administrativ;
b) interzicerea ocupării de către soțul/soția prorectorului, afinii sau rudele până la
gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcții: decan, prodecan, director
de departament și director general administrativ;
c) interzicerea ocupării de către soțul/soția directorului general administrativ, afinii
sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcții: decan,
prodecan, director, contabil-șef, șef-serviciu, șef-birou;
d) interzicerea ocupării de către soțul/soția decanului, afinii sau rudele până la gradul
al IIIlea inclusiv ai acestuia a funcției de prodecan sau director de departament în
cadrul aceleiași facultăți ;
e) interzicerea ocupării de către soțul/soția prodecanului, afinii sau rudele până la
gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a funcției de director de departament în cadrul
aceleiași facultăți;
f) interzicerea ocupării de către soțul/soția directorului de departament, afinii sau
rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a unei funcții de execuție în cadrul
aceluiași departament;
g) interzicerea soților, afinilor sau a rudelor până la gradul al III -lea de a face parte
din același organ colegial de conducere;
h) interzicerea participării persoanelor care dețin funcții de conducere la evaluarea
soților, afinilor sau rudelor până la gradul al III-lea;
i) interzicerea ocupării de către soțul/soția directorului școlii doctorale, afinii sau
rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a unei funcții de execuție în cadrul
aceleiași școli doctorale;

j) interzicerea conducătorului de doctorat de a conduce la doctorat pe soț/soție, afini
sau rude până la gradul al III-lea”.

