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Autonomia universitară şi răspunderea publică a Universității de Vest din Timișoara se exercită în 

condiţiile răspunderii publice, ceea ce determină respectarea politicilor de echitate şi etică universitară, 

cuprinse în Codul de Etică şi Deontologie Universitară aprobat de senatul UVT. 

 

Misiunea Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară din UVT (în continuare, CEDU) este să asigure 

aplicarea dispozițiilor Codului de Etică și Deontologie Universitară din Universitatea de Vest din Timișoara, 

cod votat in cadrul Senatului UVT în data de 30.05.2019. CEDU a UVT funcționează având în vedere 

prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 

206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările 

și completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

precum și ale Cartei Universității de Vest din Timișoara, ratificate prin Hotărârea Senatului UVT nr. 23 din 

30.05.2019. Prestigiul profesional şi autoritatea morală sunt criteriile esenţiale în alcătuirea și funcționarea 

CEDU, în acord cu Regulamentul de organizare si funcționare a sa, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT 

nr. 29 din 08.10.2020.  

 

CEDU a UVT are următoarea componență: 

 

Președinte - Prof. univ. dr. Mihaela-Alida TOMIȚĂ 

Vicepreşedinte - Conf. univ. dr. Flaviu CIOPEC 

 

Membri:  

Prof. univ. dr. Gabriela MIRCEA 

Conf. univ. dr. Dana VLASICI 

Conf. univ. dr. Daniela SUSAN-RESIGA 

Conf. univ. dr. Bogdan ALMĂJAN 

Conf. univ. dr. Petre BIRTEA 

Conf. univ. dr. Adina CHIRILĂ 
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Reprezentaţi ai Sindicatului UVT și ai Organizației Studenților din UVT (OSUT): 

Conf. univ. dr. Sorina CHIFU (reprezentant Sindicat UVT) 

Stud. Alina IONAȘCU (reprezentant OSUT) 

Stud. Andreea Raluca ARGEȘEANU (reprezentant OSUT) 

 

Secretar: 

Andra GIURGIU 

 

În baza atribuțiilor CEDU a UVT, Comisia a analizat în anul calendaristic 2020 un număr de 9 sesizări 

privind abaterile de la etica universitară, conform Codului de Etică şi Deontologie Universitară al UVT. În 

vederea soluționării acestor sesizări, Comisia s-a întâlnit de 15 ori, față în față, online și prin exprimare de 

vot electronic (prin e-mail) finalizând 5 cazuri și luând în discuție alte 4 cazuri. 

 

Comisia a primit spre avizare un număr de 49 cereri privind aprobarea demersurilor de cercetare şi 

publicare. Cercetările care implică participanți umani sau artefacte umane ridică probleme etice, juridice, 

sociale și politice unice și complexe. Etica cercetării în universitate se concentrează în principal pe analiza 

problemelor de natură etică generate de statutul indivizilor de obiect al cercetărilor științifice. În asemenea 

situații, Comisia acționează în virtutea a trei obiective fundamentale, ce onorează demnitatea umană și 

principiile academice de lucru: a) protejarea participanților umani; b) protejarea integrității cercetării 

universitare, prin asigurarea că metodele și datele utilizate sunt reale și verificabile, că cercetarea este 

efectuată și raportată cu onestitate, la cele mai înalte standarde, cu respectarea cuvenită a reglementărilor 

și codurilor de practică legale, profesionale și universitare; c) asigurarea că cercetarea universitară servește 

intereselor cu precădere intelectuale și spirituale ale indivizilor, grupurilor și / sau societății în ansamblu.  

Totodată, CEDU a UVT a formulat, în urma analizării cazurilor concrete ce i-au fost supuse atenției, 

recomandări în vederea îmbunătățirii climatului instituțional, a profilaxiei derapajelor în relațiile interumane 

ale personalului didactic și auxiliar din UVT și a reducerii numărului de abateri de la Codul de Etică și 

Deontologie Universitară al UVT. 

 

CEDU a UVT a revizuit și completat Regulamentul de organizare și funcționare al CEDU, Ediția a-

II-a, aprobată prin HS nr.22 a UVT din data de 08.10.2020. Au fost aduse Regulamentului, o serie de 

completări și clarificări printre care: alegerea unui Vicepreședinte cu majoritate absolută de voturi și 

înlocuitor de drept al președintelui, care asistă Președintele în atribuțiunile acestuia, precum și posibilitatea 

derulării în regim online a ședințelor Comisiei, utilizându-se facilitățile IT & C ale UVT și asigurându-se 

participarea exclusivă la ședințe a membrilor săi și a celor îndreptățiți. 
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Pagina web a UVT a fost actualizată cu datele corespunzatoare în ceea ce priveste componența 

comisiei de etică, regulamentul de organizare și funcționare, precum si raportul anual de activitate. 

 

In luna decembrie 2020, membrilor Comisiei, le-a fost prezentat de către d-na conf.univ.dr. Irina 

Macinga - decan al Facultății de Sociologie și Psihologie, proiectul UNITA- Universitas Montium, proiect care 

va fi discutat în cadrul Comisiei, în vederea formulării de propuneri în sfera eticii și deontologiei universitare, 

pentru alianța Universitatea Europeană UNITA. 

 

 

 Președinte - Comisia de Etică și Deontologie Universitară din UVT 

 Prof.univ.dr. Mihaela-Alida TOMIȚĂ 
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