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Raport Activitate Comisia de Etică a UMFVBT - 2020 

 

Comisia de Etică a UMFVBT, constituită în componența actuală la propunerea 

Consiliului de Administrație al UMFVBT prin Hotărârea din 15.04.2020, aprobată de 

Senatul UMFVBT prin Hotărârea nr.3/5189/29.04.2020 și Decizia Rectorului nr 

210/14.05.2020. este următoarea: 

 

Președinte: Conf. Univ. Dr. Daniela Radu 

Vice-președinte: Ş.L. Dr. Veronica Ciocan 

Membri: 

Prof. Univ. Dr. Iulian Puiu Velea  

Porf. Univ. Dr. Roxana Lucia Șirli  

Conf. Univ. Dr. Dorina Elena Coricovac 

Conf. Univ. Dr. Cristian Mornoș 

Conf. Univ. Dr.Anca Jivanescu 

Ş.L. Dr. Daniel Malița 

Ing. Sever Sbârnă 

Stud. Lieb Katharina 

Stud. Hudac Andrei Rareș 

 

Comisia de Etică a UMFVBT își desfașoară activitatea în baza Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, în conformitate cu Carta Universitatii de Medicină si Farmacie 

”Victor Babeș” din Timișoara-2020, Codul de Etică Universitară dar și cu celelalte 

documente cu valoare decizională ale UMFVBT și cu legislatia în vigoare. 

În etica academică, autonomia, responsabilitatea și libertatea (atât pentru 

organizațiile academice, cât și pentru membrii lor individuali) sunt concepte centrale.  
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Membrii comunității universitare se bucură de libertatea academică. Ei pot 

investiga orice subiect, pe baza metodologiei științifice. Aceasta implică libertatea de a 

comunica rezultatele cercetării, prin orice mijloace, studenților, comunității științifice 

naționale și internaționale, cu respectarea normelor legale, deontologice și de conduită 

universitară, precum și a principiilor obiectivității și tolerantei. Personalul didactic se 

bucură de libertate de expresie în predarea disciplinei care i-a fost încredințată. 

Comisia de Etică promovează congruența dintre etica academică și normele 

juridice și cele disciplinare în sensul aplicării prevederilor etice și juridice care ne oferă 

direcțiile generale de urmat în situațiile particulare aduse la cunostința comisiei prin 

sesizările primite și prin autosesizări. Activitatea comisiei acoperă chestiunile de etică pe 

o sferă largă, care cuprinde atât cadrele didactice ale universității dar și personalul 

nedidactic, studenții și toate persoanele și instituțiile aflate în relație profesională cu 

universitatea, relațiile dintre aceștia si universitate. 

 

O primă preocupare a actualei componențe a Comisiei a fost actualizarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Etică. După deliberări în 

cadrul ședințelor de lucru, comisia a înaintat spre avizare Consiliului de Administrație al 

UMFVBT și Senatului universitar un document modern, ancorat în realitățile dinamice ale 

învațământului academic actual, document aprobat de membrii comisiei în data de 

19.10.2020. 

Conform ROF, Comisia de Etică universitară analizează și soluționează sesizări și 

autosesizări privind abaterile de la etica și deontologia universitară, propunând sancțiuni 

atunci când este cazul; elaborează un raport anual referitor la activitatea depusă, situaţia 

rezolvării sesizărilor și autosesizărilor, raport care este înaintat Rectorului UMFVBT şi 

Senatului universitar. În afara acestor atribuții curente, membrii comisiei iniţiază 

modificarea sau completarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și a Regulamentului de funcționare 

al Comisiei prin formularea de propuneri care sunt transmise Senatului UMFVBT. 

Preocuparea permanentă a comisiei de etică universitară este respectarea art.9 

(1) al Cartei universitare: ” Membrii universității vor fi tratați drept, corect și echitabil. Nu 

se permite discriminarea sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt directe sau 

indirecte și se aderă la ideea potrivit căreia corectitudinea și echitatea previn abuzul de 

putere.” În acest spirit au fost analizate sesizările primite și s-au propus măsuri în 

consecință cu faptele petrecute.  
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Desfășurate într-o perioadă dificilă de pandemie datorată infecției cu virusul SARS 

CoV 2, în anul 2020, întrunirile Comisiei de Etică au avut loc on-line ( o singură ședință 

s-a desfășurat on-site în clădirea universității) și s-a renunțat la intervievarea părților 

implicate în sesizările analizate, membrii comisiei obținând informațiile necesare prin 

solicitarea opiniilor în scris, fapt ce a prelungit perioada necesară analizării sesizărilor și 

a multiplicat numărul necesar de întruniri pentru exprimarea opiniilor și luării hotărârilor. 

În cadrul ședințelor de lucru, analiza sesizărilor primite a avut în vedere stabilirea 

obiectivă a veridicității și legalității sesizărilor precum și respectarea strictă a atribuțiilor 

comisiei. Rapoartele de caz au cuprins propuneri atât de rezolvare a situațiilor 

neconforme create, dar și de asigurare și/sau de redobândire a unui climat etico-moral 

corespunzator. 

De la începutul mandatului actualei componențe a Comisiei, în cursul anului 2020 

au fost primite un numar de 6 sesizări din care 2 au fost considerate de competența 

acestei comisii, celelalte fiind returnate cu explicațiile necesare. 

 

Sesizările analizate au interesat urmatoarele aspecte: 

 

- comportamentul neetic între studenți din cadrul Facultății de Medicină Dentară, 

Colegiul de Tehnică Dentară. În urma documentelor clarificatoare solicitate și 

primite, solutia Comisiei de etică universitară a fost:  

• propunere scrisă către Prorectoratul didactic al UMFVBT cu sugestia de 

transparentizare și oficializare a întregii corespondențe dintre cadrele didactice 

și studenți (prin reprezentanții acestora) prin canale oficiale;  

• formularea unui avertisment scris către studentul care a manifestat atitudine 

neprincipială față de colegii săi;  

• înaintarea unei adrese către Decanatul Facultății de Medicina Dentară cu 

recomandarea de a se lua măsuri la nivel de facultate pentru aplanarea situației 

conflictuale create și reintrarea în normalitate. 

 

- nemulțumiri manifestate de studenți în legătură cu standardele de participare la 

stagii și la examene stabilite în cadrul Disciplinei de Parodontologie, Facultatea 

de Medicină Dentară la care Comisia, după deliberări, a înaintat Decanatului 

Facultății de Stomatologie recomandări privind necesitatea adaptării cerințelor pentru 

participarea echitabilă a tuturor studenților la activitățile didactice și la examenele 

practice în conformitate cu baza legală, la condițiile speciale create de actuala  
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pandemie, ținând cont de perioada lungă (două semestre) în care activitatea didactică 

și de evaluare a studenților s-a desfășurat doar on-line și consecințele acestei realități 

asupra pregătirii lor practice. 

 

În afara acestor sesizari care au corespuns sferei de activitate a comisiei, au fost 

primite și alte 4 adrese care nu au fost considerate de competența acesteia și care au 

fost returnate cu explicațiile necesare sau înaintate spre forurile competente. 

 

O altă activitate a Comisiei a fost reprezentată de implicarea în activitatea de 

consultare publică initiată de Consiliul de Etică și Management Universitar ( CEMU) 

privind Procedura de auditare periodică a comisiilor de etică din universități, care 

s-a finalizat prin adoptarea formei finale a procedurii prin sedința CEMU din 10.12.2020, 

urmată de participarea unora dintre membrii comisiei la o prima dezbatere organizată de 

CEMU și intitulată „Etica și deontologia universitară în România – realități și perspective”. 

În urma acestei dezbateri s-au desprins mai multe concluzii cea mai importantă fiind 

necesitatea corelării legislației actuale privind etica universitară pentru optimizarea 

activității comisiilor de etică universitară. 

În cadrul ședințelor de lucru membrii Comisiei de Etică au prezentat informări 

referitoare la modul în care se respectă normele Codului de Etică în cadrul universității și 

au făcut propuneri pentru o mai bună cunoaștere și implementare a acestuia, pentru 

îmbunătățirea climatului etico-moral atât în rândul studenților dar și al cadrelor didactice. 

Prin intermediul directorilor de Departamente și al Secretariatelor facultăților, care 

înregistrează activitatea de evaluare și notare a studenților s-a urmărit evitarea practicilor 

nedeontologice de favoritism, de aplicare a unor standarde duble în evaluarea studenților 

sau a unor cazuri de persecuție sau răzbunare.  

În urma activităților desfășurate, membrii Comisiei de Etică a UMFVBT apreciază 

că pentru păstrarea unui înalt nivel etico-moral în activitatea universității noastre este 

necesar să se acorde o atenție sporită anumitor aspecte legate de:  

• o bună cunoaștere a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate în 

procesul academic (studenți, profesori, personal non-didactic etc.); 

• optimizarea relaționării între cadrele didactice și studenți, factorii de decizie și 

structurile organizaționale și funcționale ale UMFVBT,  

• racordarea programei didactice și a cerințelor privind desfășurarea proceselor 

didactice și de examinare la situația particulară creată de pandemia Covid-19. 
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• Modul de delegare a activităților de predare-învățare statuate în normele 

didactice ale titularilor de disciplină către asistenți universitari. 

• Analiza în sedințele departamentelor și a Consiliilor facultăților a modului în 

care sunt respectate normele morale academice și adoptarea măsurilor 

specifice pentru respectarea lor. 

Dezvoltarea unei culturi organizaționale privind calitatea învățământului superior 

care să pornească de la principii de etică și integritate academică este nu numai un 

indicator al procesului de auditare a activității comisiei ci și una din misiunile noastre ca 

și cadre universitare. În acest scop, Comisia de Etică universitară propune măsuri și 

acțiuni spre a fi aprobate de către Senat. Raportul Comisiei, împreună cu observațiile și 

propunerile adoptate de Senat urmând să fie prezentat în toate departamentele 

universității. 

 

Conf.univ.dr.Daniela Radu 

Președinte  

Comisie Etică a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara 

 

 

 

Ș.l.dr. Ciocan Veronica 

Vicepreședinte  

Comisie Etică a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara 
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