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USAMVB ,,Regele Mihai I al României’’ TIMIŞOARA 

Comisia de Etică Universitară 

Nr. 98 din 24.03.2015 

 

 

RAPORT 

 

cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de etică universitară în anul 2014 - 

2015 

 

 

 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 Daniela NICOLAE - membru 

9. Student Paul PAVEN – 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 nr. 2788 din data de 07.05.2014, prin Decizia  rectorului nr. 2874 din 08.05.2014. 

 Comisia de etică universitară 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 Timișoara şi potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică universitară din  cadrul 

USAMVB Timişoara. 

 În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară, pe parcursul anului 2014 - 2015, 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 universitară, 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. 
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 În anul 2014 - 2015, Comisia de etică universitară s-a întrunit în şedinţe ordinare dar şi în 

şedinţe extraordinare, ori de câte ori s-a impus acest lucru. 

   

 

 

La Comisia de etică universitară au fost înregistrate mai multe sesizări după cum 

urmează: 

 

  1. Sesizarea nr. 8864/3.12.2013 a fost depusă din partea Biroului Consiliului Facultății 

de Agricultură, care a fost discutată și analizată în cadrul CEU la începutul anului calendaristic 

2014. În legătură cu sesizarea sus-menționată, la CEU au fost primite ulterior și alte sesizări din 

partea persoanelor vizate în documentul 8864/3.12.2013, înregistrate la CEU astfel: sesizarea nr. 

8/12.02.2014, sesizarea nr. 10/12.02.2014, sesizarea nr. 11/12.02.2014, sesizarea nr. 

12/12.02.2014 și sesizarea nr. 9/12.02.2014.  

În urma analizării informațiilor, a documentelor, a probelor materiale din conținutul sesizărilor 

existente în dosarul cazului, a fost  întocmit Raportul final cu nr. 22/3.03.2014 și a fost emisă 

Hotărârea nr. 23/3.03.2014 prin care s-a constatat că persoana reclamată a încălcat prevederile 

art. 64, art. 65, art. 68 și art. 73 din Codul de etică și deontologie profesională universitară – 

Anexa nr. 1 la Carta universitară și încălcarea  prevederilor art. 9 lit. e, f, g și art.10 lit. b din 

Regulamentul intern al USAMVB Timișoara, persoana în cauză fiind sancționată 

cu:,,suspendarea pe o perioadă de 4 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de 

control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență,,. 

 

2. Sesizarea cu nr. 3747 din 20.06.2014 depusă de către un cadru didactic angajat la 

DPPD din cadrul USAMVB Timișoara, care a fost discutată şi analizată în cadrul comisiei, 

stabilindu-se că persoana reclamată nu este membru al comunității academice a USAMVB 

Timișoara, neavând raporturi contractuale cu instituția noastră și a fost emis un răspuns cu nr. 

32/25.06.2014.  
 

3. Sesizarea cu nr. 4435 din 28.07.2014 depusă de Asociația pentru Promovara femeii  

din România și transmisă de către Consiliul de Administrație spre rezolvare Comisiei de etică 

universitară cu nr. 4946 din 10.09.2014. În urma analizării sesizării fost întocmit Raportul final cu 

nr.75/06.11.2014 și a fost emisă Hotărârea nr.76/06.11.2014, ținând cont de prevederile art. 65 din 

Codul de etică și deontologie profesională universitară – Anexa nr. 1 la Carta universitară, în 

spiritul respectării valorilor morale promovate de USAMVB Timișoara și nu în ultimul rând 

pentru asigurarea unui climat normal de lucru pentru toți membrii comunității universitare, 

Comisia de etică universitară a emis recomandări pentru cei în cauză . 

 

4. Sesizarea cu nr. 41 din 02.10.2014 completată cu precizarea nr. 48 din 08.10.2014, 

care are ca obiect presupuse abateri de la etica universitară a unor cadre didactice din 

departamentul IV a Facultății de Agricultură. 

 În cadrul CEU au fost verificate, studiate și analizate riguros toate documentele existente 

la dosar, actele puse la dispoziția CEU de către părțile implicate, declarațiile acestora date în fața 

Comisiei, precum și declarațiile persoanelor audiate ca martori, pe baza cărora a fost întocmit 

Raportul nr. 64/26.02.2015 și emisă Hotărârea 65/26.02.2015. Comisia de Etică Universitară 

a USAMVB Timișoara a propus sancționarea cu ”avertisment scris” a două cadre didactice în 

conformitate prevederile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară, Anexă nr. 1 
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la Carta universitară a USAMVB Timișoara, a Regulamentului Comisiei și art. 318, lit a) din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a emis 

recomandări de respectare a prevederilor Codului de Etică și Deontologie Universitară a 

USAMVB Timișoara a altor două cadre didactice. 
Cazul nu este finalizat având în vedere faptul că un alt cadru didactic reclamat, se află în 

concediu medical, conform adresei Departamentului de Resurse Umane şi pentru a garanta 

dreptul la apărare, comisia urmează a dispune rechemarea în faţa acesteia în vederea audierii 

privind faptele semnalate prin sesizarea nr. 41/02.10.2014 şi precizarea nr. 48/08.10.2014 la 

sesizarea nr. 41/02.10.2014 şi întocmirea ulterioară a unui raport separat.  

 

  5. Sesizarea cu nr. 64 din 13.10.2014 prin care persoana semnatară a sesizării a 

considerat că a fost calomniată de către un student în cadrul ședinței Consiliului Facultății de 

Agricultură din data de 01.10.2014, solicitând Comisiei de etică universitară analizarea cazului. 

În cadrul Comisiei de etică universitară au fost verificate, studiate și analizate riguros toate 

documentele existente la dosar, actele puse la dispoziție comisiei de etică universitară de către 

părțile implicate. Urmare a analizei făcute de comisie, poziția scrisă a părții reclamate, probe 

existente – audierea persoanelor în cauză în ședința din data de 14.11.2014 şi după confruntarea 

părților, CEU a ajuns la concluzia că nu se poate dovedi încălcarea eticii universitare în sensul 

codului de etică și deontologie profesională universitară. Comisia a întocmit Raportul 

nr.121/10.12.2014 a fost emisă Hotărârea nr.112 /10.12.2014. . Raportul a fost contestat prin 

adresa înregistrată la CEU cu nr. 127/16.12.2014. Contestația a fost respinsă prin Hotărârea nr. 

2/13.01.2015. 

 Comisia, pentru  asigurarea unui climat normal de lucru pentru toți membrii comunitățiii 

universitare și nu în ultimul rând, având în vedere natura relației profesionale (student - profesor) 

a recomandat părților implicate următoarele: 

 Concilierea pe cale amiabilă a neînțelegerilor; 

 Respectarea în orice împrejurare a normelor de etică și deontologie profesională 

universitară, norme prevăzute în codul de etică și deontologie universitară – Anexa nr. 1 la Carta 

universitară. 

 

 

6. Sesizarea cu nr. 65 din 13.10.2014 depusă de către cinci cadre didactice de la 

Facultatea de Agricultură, în care sunt descrise presupuse situații grave de calomniere repetată 

de către unele persoane ierarhic superioare de la Facultatea de Agricultură. 

 Cazul se află în curs de soluționare. 

 

7. Sesizarea nr. 6 din 20.01.2015 transmisă de Consiliul de Administrație al USAMVBT 

prin care se solicită a se analiza faptele reținute în Șentința penală nr. 629/29.09.2014 pronunțată 

de Tribunalul Timiș, sențință penală rămasă definitivă față de două cadre didactice de la 

USAMVB Timisoara. În urma analizării documentelor puse la dispoziția comisiei s-a constat că 

cele două persoane aflate în cauză și-au încetat raporturile contractuale cu instituția noastră în 

timpul derulării anchetei, motiv pentru care faptele săvârșite nu mai intră în sfera de competență 

a Comisiei de etică universitară a USAMVBT fiind emisă Hotărârea nr. 56/24.02.2015 și 
Raportul final cu nr. 55/24.02.2015. 

 

 

8. Sesizarea nr. 51 din 19.02.2015 transmisă de către Consiliul de Administrație al 

USAMVBT prin care se solicită a se analiza faptele reținute în Șentința penală nr. 
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629/29.09.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș, sențință penală rămasă definitivă pentru un 

cadru didactic de la USAMVB Timisoara.. În urma analizării documentelor puse la dispoziția 

comisiei s-a constat că persoana mai sus menționată nu mai este membru al comunității 

universitare, nemaiavând raporturi contractuale cu instituția noastră din data de 23.02.2015. 

astfel s-a constat că analizarea faptelor săvârșite ,nu mai intră din data de 23.02.2015 în sfera de 

competență a comisiei de etică universitară, fiind emisă Hotărârea nr. 62/26.02.2015. 

 

9. Sesizarea cu nr. 63 din 13.10.2014 depusă de către un cadru didactic de la Facultatea 

de Agricultură. În urma analizării documentelor puse la dispoziția comisiei s-a constat că 

sesizarea nr. 63/13.10.2014 nu intră în sfera de competență a comisiei de etică universitară, 

având în vedere că aspectele semnalate țin de organizarea procesului didactic de la nivelul 

departamentului și al facultății şi a fost emisă Hotărârea nr. 77/06.11.2014. 

 

10. Sesizarea cu nr. 66 din 13.10.2014. În urma analizării documentelor puse la 

dispoziția comisiei s-a constat că sesizarea nr. 66/13.10.2014 nu intră în sfera de competență a 

comisiei de etică universitară, având în vedere că aspectele semnalate țin de organizarea 

procesului didactic de la nivelul departamentului și al facultății fiind emisă Hotărârea nr. 

78/06.11.2014  
  

      11. Sesizarea cu nr. 71 din 23.10.2014. În urma analizării documentelor puse la dispoziția 

comisiei s-a constat că sesizarea nr. 71/23.10.2014 nu intră în sfera de competență a comisiei 

de etică universitară, având în vedere că aspectele semnalate țin de organizarea procesului 

didactic de la nivelul departamentului și al facultății, fiind emisă Hotărârea nr. 79/06.11.2014 

 

      12. Sesizarea cu nr. 106 din 20.11.2014 depusă de către patru persoane, cadre didactice la 

Facultatea de Agricultură.  În urma analizării documentelor puse la dispoziția comisiei s-a 

constat că sesizarea nr. 106/20.11.2014 poate fi soluționată în mod direct și corect de către alte 

structuri la nivelul facultății și/sau universității, deoarece comisia de etică universitară nu se 

substituie altor comisii de lucru ale senatului universitar sau ale instituție fiind emisă 
Hotărârea nr. 125/10.12.2014. 

 

 

 

Menţionăm că toate documentele care susţin sesizările şi hotărârile Comisiei de etică 

universitară sunt depuse la secretara comisiei, Dr.medic vet. Alina ILIE. 

 

 

 

Martie 2015  

    

               Preşedinte,                                                                     Secretar, 

Prof.univ.Dr.Nicoleta MATEOC-SÎRB                         Dr.medic vet. Alina ILIE 

 


