
- în dezbatere -

Incompatibilităţi provenite din relaţii între soţi, rude şi afini, conform 
art.  295  (4)  al  Legii  nr.1/2011,  incompatibilităţi  ce  vor  fi  introduse  în 
„Codul de etică şi deontologie universitară”

Art. 1

În conformitate cu art. 295 (4) al Legii nr. 1/2011, 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.

Art. 2
Funcţiile dintr-o instituţie de învăţământ superior, definite de Legea Nr. 

1/2011, aflate într-o poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare 
instituţională, prezintă, în sensul  art. 295 (4) al Legii nr. 1/2011, următoarele 
incompatibilităţi:

a) Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova cu Rectorul acesteia, 
precum şi cu şefii structurilor permanente sau temporare aflate în subordinea 
directă a preşedintelui Senatului universităţii;

b) Rectorul  Universităţii  din Craiova cu: prorectorii,  decanii,  directorul 
general administrativ, secretarul şef al universităţii şi şefii institutelor, centrelor 
sau laboratoarelor de cercetare, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă, 
studiourilor şi atelierelor artistice, teatrelor, centrelor pentru formarea continuă a 
resurselor  umane,  unităţilor  de  microproducţie  şi  prestări  servicii,  staţiunilor 
experimentale sau altor entităţi funcţionale sau pentru activităţi de producţie şi 
transfer de cunoaştere şi tehnologie aflaţi în subordonarea directă a rectorului;

c)  Prorectorul  şi  directorul  Consiliului  pentru  studiile  universitare  de 
doctorat cu: decanii, directorii de departamente, şefii institutelor, centrelor sau 
laboratoarelor, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă, studiourilor şi 
atelierelor  artistice,  teatrelor,  centrelor  pentru  formarea  continuă  a  resurselor 
umane, unităţilor de microproducţie şi prestări servicii, staţiunilor experimentale 
sau  altor  entităţi  funcţionale  sau  pentru  activităţi  de  producţie  şi  transfer  de 
cunoaştere şi tehnologie aflaţi în subordonarea directă a prorectorului respectiv 
sau directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat;

d)  Directorul  general  administrativ  cu  angajaţii  aflaţi  în  subordonare 
directă  precum  şi  cu  persoanele  cu  funcţii  de  conducere  în  cadrul 
departamentului/serviciilor tehnico-administrative;

e) Decanul cu: prodecanii facultăţii respective, directorii de departamente, 
secretarul  şef  şi  şefii  institutelor,  centrelor  sau  laboratoarelor,  unităţilor  de 
proiectare, centrelor de consultanţă, studiourilor şi atelierelor artistice, teatrelor, 
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centrelor  pentru  formarea  continuă  a  resurselor  umane,  unităţilor  de 
microproducţie  şi  prestări  servicii,  staţiunilor  experimentale  sau  altor  entităţi 
funcţionale  sau  pentru  activităţi  de  producţie  şi  transfer  de  cunoaştere  şi 
tehnologie aflaţi în subordonarea directă a decanului;

f) Prodecanul cu: directorii de departamente şi şefii institutelor, centrelor 
sau laboratoarelor, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă, studiourilor 
şi atelierelor artistice, teatrelor, centrelor pentru formarea continuă a resurselor 
umane, unităţilor de microproducţie şi prestări servicii, staţiunilor experimentale 
sau  altor  entităţi  funcţionale  sau  pentru  activităţi  de  producţie  şi  transfer  de 
cunoaştere şi tehnologie aflaţi în subordonarea directă a prodecanului respectiv;

g)  Directorul  de  departament  cu:  personalul  departamentului  aflat  în 
subordonare directă precum şi cu şefii institutelor, centrelor sau laboratoarelor, 
unităţilor  de  proiectare,  centrelor  de  consultanţă,  studiourilor  şi  atelierelor 
artistice,  teatrelor,  centrelor  pentru  formarea  continuă  a  resurselor  umane, 
unităţilor  de  microproducţie  şi  prestări  servicii,  staţiunilor  experimentale  sau 
altor entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie 
aflaţi în subordonarea directă a directorului de departament;

h) Şefii institutelor, centrelor sau laboratoarelor, unităţilor de proiectare, 
centrelor de consultanţă, studiourilor şi atelierelor artistice, teatrelor, centrelor 
pentru formarea continuă  a  resurselor  umane,  unităţilor  de  microproducţie  şi 
prestări servicii, staţiunilor experimentale sau altor entităţi pentru activităţi de 
producţie  şi  transfer  de  cunoaştere  şi  tehnologie  cu  personalul  aflat  în 
subordonare;

i) Conducătorul de doctorat cu doctoranzii acestuia;
j) Preşedintele comisiei de licenţă/disertaţie cu membrii comisiei.
Art. 3
(1) Orice angajat al Universităţii din Craiova se află  în incompatibilitate 

cu  calitatea  de  membru  într-o  comisie  de  evaluare  a  activităţii  profesionale 
şi/sau specifice, de concurs sau de promovare a unei rude sau a unui afin până la 
gradul III inclusiv.

(2) Prezenţa ca membru în organismele colective de conducere, prevăzute 
în prezenta lege, nu generează incompatibilităţi în sensul art. 295 alin. (4).

Art. 4
(1) Cazurile de incompatibilitate apărute între doctoranzi şi conducătorii 

acestora existente la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 se soluţionează prin 
transferul doctoranzilor la alţi conducători de doctorat.

(2)  Cazurile  de  incompatibilitate  care  privesc  departamentele  se  vor 
soluţiona  odată  cu  înfiinţarea  acestora,  prin  organizarea  lor  şi  prin  alegerea 
directorilor de departamente.
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