USAMVB ,,Regele Mihai I al României’’ Timişoara
COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Nr. 28 din 26.03.2014

Domnule Rector,

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de
Etică Universitară a USAMVB ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, vă înaintăm
alăturat raportul anual (2013), cu privire la respectarea principiilor şi prevederilor Codului de
Etică şi deontologie profesională universitară de către membrii comunităţii academice ai
universităţii noastre.

Timişoara
Martie 2014

Către,

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

Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele
Mihai I al României’’ din Timişoara

USAMVB ,,Regele Mihai I al României’’ TIMIŞOARA
Comisia de Etică Universitară
Nr. 27 din 26.03.2014

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de Etică Universitară în anul
calendaristic 2013
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. Consilier juridic Haiduc Simona – membru fără drept de vot
11. 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 2013, 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 2013, 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 2013 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.

A fost înregistrată o singură sesizare din partea Consiliului Facultăţii de Agricultură cu
nr. 8864 din 03.12.2013, care s-a discutat şi analizat în cadrul comisiei la începutul anului
calendaristic 2014, 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.
Menţionăm că toate documentele care susţin sesizările şi concluziile comisiei sunt depuse
la secretara Comisiei de Etică, Dr.medic vet. Alina ILIE.
În concluzie, constatăm că în anul 2013, 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 28.03.2014.

Martie 2014

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

