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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Misiune 
 Prezentul document reglementează modalitatea de organizare și funcționare a 
Biroului de Etică și Integritate Academică al Universității de Vest din Timișoara. 
 Biroul de Etică și Integritate Academică (denumit în continuare BEIA) al 
Universității de Vest din Timișoara este o componentă structurală și operațională care asigură 
suportul administrativ și academic în vederea desfășurării, în mod legal și eficient a activităților 
care fac parte din procesul educațional, precum și sprijinul adecvat în raporturile dintre 
membrii comunității academice, respectând Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
completările și modificările ulterioare și vine ca răspuns la Ordinul Ministerului Educaţiei 
5255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea 
tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 

 
Art.2. Obiective generale și specifice 
 Biroul de Etică și Integritate Academică (BEIA) își propune o serie de obiective 
generale și specifice pentru a pune în aplicare Strategia de prevenire și combatere a 
fenomenului de plagiat în Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 1) ca urmare a Ordinului 
Ministrului Educației nr. 5255/10.09.2021. 
  
Obiective generale 
 Biroul de Etică și Integritate academică (BEIA), ca structură organizatorică a 
Universităţii de Vest din Timișoara, prin personalul său, asigură consolidarea culturii 
integrității în UVT, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Ordinul Ministerului Educaţiei 
5255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea 
tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
completările și modificările ulterioare, Carta Universității de Vest din Timișoara, 
regulamentele şi actele administrative proprii ale instituției. 
 BEIA colaborează cu Comisia de Etică și Deontologie Universitră a UVT, în limitele 
atribuțiilor celor două structuri și acordă suport operațional Comisiei de Etică și Deontologie 
Universitră a UVT în ariile sale de competență. 
 
Obiective specifice 

Biroul de Etică și Integritate Academică (BEIA): 
(1) Elaborează Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în 

Universitatea de Vest din Timișoara și procedura operațională privind verificarea 
respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat în cadrul 
IOSUD – UVT; 

(2) Asigură respectarea Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în 
Universitatea de Vest din Timișoara; 
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(3) Asigură digitizarea tuturor tezelor de doctorat elaborate în școlile doctorale din UVT 

(perioada 1990-2016); 
(4) Asigură verificarea tuturor tezelor de doctorat elaborate în școlile doctorale din UVT 

(perioada 1990-2016); 
(5) Stabilește obiectivele, mecanismele și direcțiile principale de acțiune pentru 

respectarea eticii, deontologiei universitare și integrității academice în UVT; 
(6) Asigură formarea de formatori în domeniul eticii și integrității academice în UVT. 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
Art.3. Legislație primară 

(1) Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
(2) Ordinul Ministerului Educaţiei 5255/10.09.2021 privind verificarea respectării 

eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 
– 2016; 

(3) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

 

Art.4. Reglementări interne 
(1) Carta Universității de Vest din Timișoara aprobată prin HS 86/30.05.2019; 
(2) Codul de etică și deontologie universitară al UVT; 
(3) Regulamentul de Ordine Interioară al Universității de Vest din Timișoara; 
(4) Alte regulamente și proceduri interne, în vigoare în UVT, cu incidență asupra 

activităților derulate în cadrul Biroului de Etică și Integritate Academică al UVT. 
 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 
Art.5. Structura 

În Universitatea de Vest din Timișoara, Biroul  de  Et ică  ș i  Integri tate  
Academică  (BEIA) este organizat și funcționează în subordinea ierarhică a Directorului 
CSUD UVT. 

BEIA este condus de un șef de birou care planifică, organizează, coordonează, 
monitorizează, controlează, verifică și răspunde de întreaga activitate a Biroului.  

Șeful de birou BEIA este angajat al Universităţii de Vest din Timișoara, pe bază de 
contract individual de muncă. Contractul individual de muncă se completează cu prevederile 
regulamentelor interne, cu contractul colectiv de muncă, precum şi cu prevederile legale în 
vigoare specifice profesiei. 

BEIA va cuprinde un număr de 5 posturi.  
Fișa postului personalului BEIA va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări în 

structura atribuțiilor ce trebuie îndeplinite sau se modifică structura personalului (angajări, 
concedieri). 

Denumirea Biroului de Etică și Integritate Academică a Universității de Vest din 
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Timișoara se abreviază prin BEIA UVT. 
 
Art.6. Atribuții 

Activitatea BEIA se corelează cu activitatea Biroului de Studii Doctorale. 
Fără a fi limitative, BEIA are în principal următoarele atribuții: 

- pune în aplicare Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în 
Universitatea de Vest din Timișoara; 

- elaborează procedura operațională privind verificarea respectării eticii și 
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat în cadrul IOSUD – UVT; 

- asigură digitizarea tuturor tezelor de doctorat elaborate în UVT; accesul la 
documentele aflate în arhiva BCUT se face prin solicitare scrisă către conducerea 
instituției; 

- asigură verificarea tuturor tezelor de doctorat elaborate în școlile doctorale din 
UVT și verifică respectarea eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de 
doctorat prin intermediul softului Ithenticate; acolo unde raportul de similaritate 
generat indică posibile probleme pentru tezele elaborate în perioada 1990-2016, BEIA se 
adresează școlii doctorale din UVT în domeniul căreia a fost elaborată respectiva teză de 
doctorat solicitând un punct de vedere; școala doctorală numește o comisie de experți pentru 
care va elabora un raport și va formula o rezoluție cu privire la datele generate de 
softul Ithenticate; 

- stabilește obiectivele, mecanismele și direcțiile principale de acțiune pentru 
respectarea eticii, deontologiei universitare și integrității academice în UVT; 

- asigură formarea de formatori în etică și integritate academică în UVT; 
- asigură elaborarea materialelor informative cu privire la diverse aspecte  de etică 

și integritatea academică,  precum și a unui ghid de bune practici în etică și integritate 
academică al UVT, ținând cont de specificul domeniilor de doctorat care fac parte din 
IOSUD-UVT; 

 
CAPITOLUL IV– DISPOZIȚII FINALE  
 

Relaţia profesională dintre angajații acestui birou şi beneficiarul serviciilor sale se 
bazează pe onestitate intelectuală, probitate morală, corectitudine în relațiile interpersonale, 
confidenţialitate (în legătură cu toate activitățile și procedurile ce implică persoane) şi 
independenţă a opiniilor profesionale. 

 În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, șeful de birou și angajații BEIA sunt 
independenți profesional şi nu pot fi supuși niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.  

 BEIA se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea exercitării 
atribuțiilor specifice cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția 
datelor, respectiv Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), și 
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se referă la: principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării 
legate de scop și de stocare. Angajații BEIA se obligă să implementeze măsuri rezonabile de 
siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, 
folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu 
caracter personal.  
 
Art.7. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data  de 
16.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
	Art.1. Misiune
	Art.2. Obiective generale și specifice
	Biroul de Etică și Integritate Academică (BEIA) își propune o serie de obiective generale și specifice pentru a pune în aplicare Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 1) ca urmare a...
	Obiective generale
	Obiective specifice

	CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
	Art.3. Legislație primară
	Art.4. Reglementări interne

	CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE
	Art.5. Structura
	Art.6. Atribuții


