
 

 
 
 
 
 
 
 
 
USAMVB Timişoara 
COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 
 
 
 
 
 
 

Domnule Rector, 
 
 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

Etică Universitară a USAMVB din Timişoara, vă înaintăm alăturat raportul anual (2012), cu 
privire la respectarea principiilor şi prevederilor Codului de Etică şi deontologie profesională 
universitară de către membrii comunităţii academice ai universităţii noastre. 

 
 
 
 
Timişoara                  Preşedinte, 
1 martie 2013     Prof. univ. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB 

 

 

 

 

 

 

 

Către, 
Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara 
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USAMVB TIMIŞOARA 
Comisia de Etică Universitară 
 

RAPORT 
 

cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de Etică Universitară în anul 
calendaristic 2012 

 
 
 Comisia de Etică Universitară din cadrul USAMVB Timişoara în actuala componenţă: 
 

1. Prof. univ. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB – preşedinte 
2. Conf. univ. Dr. Dorel DRONCA – vicepreşedinte  
3. Conf. univ. Dr. Simona NIŢĂ – membru 
4. Conf. univ. Dr. Ducu ŞTEF – membru 
5. Conf. univ. Dr. Violeta IGNA – membru 
6. Şef. lucr. univ. Dr. Anca DRĂGUNESCU - membru 
7. Lector Dr. Narcisa CRISTA - membru 
8. Administrator Ştefan GRUBER - membru 
9. Student Alexander DEGIANSKI - membru 
10. Dr. medic vet. Alina ILIE – secretar 

 
funcţionează conform art.306 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi hotărârii Senatului 
universitar din data de 18.05.2012, prin Ordinul rectorului nr.3253 din 21.05.2012. 
 Comisia de Etică a USAMVB şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu legislaţia în 
vigoare de la nivel naţional, prin respectarea prevederilor Codului de etică şi deontalogie 
profesională universitară din Carta Universitară a USAMVB şi potrivit Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică din  cadrul USAMVB Timişoara. 
 În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică şi deontologie profesională 
universitară, pe parcursul anului 2012, Comisia de Etică Universitară a urmărit respectarea 
normelor de etică şi deontologie universitară în întreaga comunitate academică astfel încât să se 
formeze şi să se întărească un climat universitar bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe 
profesionalism şi competenţă, care să conducă în timp la creşterea prestigiului universităţii. 
 Având în vedere componenţa Comisiei de Etică, se urmăreşte în permanenţă diseminarea 
bunelor practici de aplicare a prevederilor Codului de etică şi deontologie universitar al 
USAMVB Timişoara către toţi membrii comunităţii academice. 
 În anul 2012, Comisia de Etică s-a întrunit în şedinţe ordinare dar şi în şedinţe 
extraordinare, ori de câte ori s-a impus acest lucru. 
 Pe parcursul anului 2012 Comisia de Etică nu a înregistrat sesizări cu abateri grave de la 
normele de etică şi deontologie profesională, nu s-au constatat abateri care să presupună 
cercetarea şi anchetarea unor cazuri de către organele de urmărire sau cercetare penală. 
 În această perioadă, sesizările înregistrate la Comisia de Etică Universitară au fost 
discutate şi analizate în cadrul comisiei, stabilindu-se soluţii în conformitate cu prevederile 
Codului de etică şi deontologie profesională universitară cuprinsă în Carta universitară a 
USAMVB din Timişoara, a Regulamentului comisiei sau a legislaţiei aflate în vigoare, în funcţie 
de caz. 
 Comisia de Etică Universitară a analizat şi a discutat în şedinţe extraordinare sesizările 
depuse de către cadrele didactice ale universităţii noastre 
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  a) Sesizările înaintate Preşedintelui Senatului USAMVB din Timişoara, în luna martie 
2012: nr. 532 din 01.03.2012, nr. 1231 din 05.03.2012 nr. 1230 din 05.03.2012   

    Comisia de Etică Universitară în urma analizei celor trei sesizări a constatat următoarele: 
I. Toate cele trei sesizări precizate mai sus fac referire la comentariile apărute în data de 

28.02.2012 pe site-ul ziarului ,,Ziua de Vest’’ Prin comentariile postate pe site-ul ziarului ,,Ziua 
de Vest’’ începând cu data de 28.02.2012 membrii comisiei consideră că s-au încălcat în mod 
grav drepturile nepatrimoniale ale membrior  comunităţii universitare vizaţi şi anume dreptul la 
onoare, demnitate, imagine şi viaţă privată. 

II. Din punct de vedere legal prevederile art. 30 alin. 6 din Constituţia României statuează: 
,,Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a 

persoanei şi nici dreptul la propria imagine’’. 
Art. 62 din Codul de etică universitară – Anexa 1 la Carta universitară precizează: ,,Nu 

sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi persoanelor din 
instituţie de către membrii propriei comunităţi universitare’’. 

Art. 64 din acelaşi articol normativ stipulează: ,,USAMVBT promovează respectul 
demnităţii fiecărui membru într-un climat liber de orice hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, 
ameninţare sau intimidare. Universitatea  aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între 
oamnei, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. Nu sunt permise manifersările misogine, 
rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi hărţuire sexuală’’. 

III. Toate valorile pe care universitatea noastră a încercat să le apere, au fost încălcate de 
către persoane, care sub protecţia anonimatului, prin comentariile postate au lezat prestigiul 
instituţiei noastre. 
           În contextul celor menţionate anterior membrii Comisiei de Etică Universitară au hotărât 
înaintarea unei adrese în numele Universităţii cu nr. 1246 din data de 06.03.2012 către ziarul 
,,Ziua de Vest’’ prin care am rugat înlăturarea comentariilor care lezează imaginea universităţii 
cât şi a membrilor comunităţii academice, precum şi comunicarea IP-urilor aferente comentarilor 
postate. 
          Am primit un răspuns la solicitarea noastră din partea directorului ziarului ,,Ziua de Vest’’, 
înregistrată la USAMVBT cu nr. 1282 din 09.03.2012 prin care ne comunică următoarele: 

1.  ,,În solicitarea dumneavoastă, nu aţi specificat clar care comentarii doriţi să fie 
şterse....., vă rugăm să specificaţi clar (nume comentator, conţinut comentariu, data şi ora 
apariţiei) care sunt acestea, pentru ca administratorii noştrii de site să le poată înlătura – 
menţionând că întreaga responsabilitate juridică privind conţinutul comentariilor aparţin 
comentatorilor’’. 

2. ,,... .adresele IP ale comentatorilor sunt informaţii personale, protejate în condiţiile 
Legii 677 din 2001 pentru protecţia  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. Aceste informaţii nu pot fi oferite unor terţi decât în 
urma unei solicitări venite din partea unor instituţii ale statului (poliţie, procuratură) în cadrul 
unei competenţe speciale de anchetă’’. 

         În cadrul Comisiei de Etică Universitară am hotărât ca toate comentariile care lezează 
numele unor persoane membre în comunitatea academică să fie şterse şi am trimis o nouă adresă 
ziarului ,,Ziua de Vest’’, adresa cu nr. 1768 din data de 07.03.2012 prin care am cerut să fie 
înlăturate toate comentariile care prejudiciază demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a 
membrilor universităţii noastre anexând adresei şi o copie a comentariilor în cauză.  

Menţionăm că prin regulamentul său, Comisia de Etică Universitară a făcut toate demersurile 
posibile pentru a rezolva această situaţie, precizând de asemenea că nu are pârghiile necesare, 
expertiza şi competenţa de a efectua anchete interne în vederea demascării celor care au scris 
comentariile respective, şi de asemenea nu are competenţa de a se adresa instituţiilor statului 
respectiv poliţie sau procuratură aşa cum se cere în sesizările formulate de către cei în cauză. 



 

b) Documentele transmise de către membrii Comisiei de Etică de la Facultatea de 
Agricultură, înregistrate cu nr.146/07.06.2012 şi cu nr.15/07.06.2012 au fost analizate în cadrul 
comisiei, iar membrii au ajuns la concluzia că documentele înaintate nu clarifică obiectul 
reclamaţiei la care face referire, motiv pentru care a fost trimisă decanului Facultăţii de 
Agricultură o adresă împreună cu toate documentele, care are competenţa să rezolve problemele 
apărute. 

 
c) Contestaţia cu nr.6025/24.09.2012 şi cu nr.18/25.09.2012 la Comisia de Etică 

Universitară, cu referire la desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de asistent la 
Facultatea de Medicină Veterinară. 

Membrii Comisiei de Etică au hotărât că soluţionarea contestaţiei este atributul exclusiv 
al Comisiei de concurs, conform HG.457/2011”... Contestaţia se formulează în scris, se 
înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de către 
comisia de concurs.” 

 
d) Cererile (nr. 6082/25.09.2012; nr.6083/25.09.2012; nr.6084/25.09.201; nr. 

6085/25.09.2012; nr. 6086/25.09.2012; nr. 6087/25.09.2012) toate cu privire la reluarea 
concursului de ocupare a posturilor vacante de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
conform metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAVMB din 
Timişoara. 

Comisia de Etică Universitară a considerat că soluţionarea cererilor este atributul 
exclusiv al Comisiei de concurs, conform HG.457/2011, care prevede că: 

„ ... În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea 
prevederilor legale de concurs candidatul poate formula contestaţia în termen de 5 zile 
lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la 
registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de către comisia de concurs”. 

Deoarece în aceste situaţii nu au fost respectate procedurile legale cu privire la numărul 
de membrii ai comisiilor de concurs, concursurile au fost reluate la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură, cu respectarea procedurilor legale. 

 
e) Adresa înregistrată cu nr. 8067/29.11.2012 şi cu nr. 34/05.12.2012, al Comisia de Etică 

depusă de către decanul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură, a fost analizată în cadrul 
comisiei care a stabilit că divergenţele apărute între Şef.lucr.Dr. Banu Constantin şi studentul-
masterand Miron Marius Sabin poate fi soluţionată de către Directorul de Departament şi 
Decanul Facultăţii de Horticultură, care au competenţele şi pârghiile legale pentru soluţionarea 
acestor divergenţe pe cale amiabilă. 

Menţionăm că nu toate sesizările înregistrate la Comisia de Etică au făcut parte exclusiv 
din sfera de competenţă a acesteia, însă membrii comisiei au căutat cele mai potrivite soluţii 
legale pentru rezolvarea tuturor conflictelor şi problemelor apărute. 

Toate documentele care susţin sesizările şi concluziile comisiei sunt depuse la secretara 
Comisiei de Etică, Dr. medic vet. Alina ILIE. 

În concluzie, considerăm că în anul 2012, cu excepţia faptelor descrise mai sus, la 
USAMVB din Timişoara, s-a manifestat în general un climat de respect reciproc între membrii 
comunităţii academice, conform cu normele de etică universitară. 

Aprobat în şedinţa Senatului USAMVB din Timişoara din data de  29 martie 2013. 
 
1 martie 2013          

Preşedinte, 
Prof. univ. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB 
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