REGULAMENTUL
COMISIEI DE ETICĂ
CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Comisia de Etică (CE) este o structură executivă, subordonată funcţional Biroului de
Conducere şi Consiliului Facultăţii de Agricultură.
2. Comisia de Etică are rolul de a asigura implementarea hotărârilor Consiliului Facultăţii
de Agricultură pe fondul aplicării reglementărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare la
nivelul compartimentelor.
3. Comisia de Etică funcţionează permanent şi are menirea de a asigura păstrarea unui
climat de muncă constructivă în facultate şi de a servi drept intermediar între facultate, pe care o
reprezintă, şi compartimentele acesteia, alte organizaţii, instituţii sau persoane fizice pe probleme
de etică.
CAP.II – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
4. Comisia de Etică este constituită din 5 membri, din care 4 membri ai Consiliului
Facultăţii de Agricultură, inclusiv preşedintele, şi reprezentantul sindicatului facultăţii.
5. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin comunicare
permanentă.
6. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a Decanului sau
a jumătate plus unul din nu mărul membrilor comisiei în probleme care fac obiectul de activitate
al comisiei.
7. Comisia este legal constituită în prezenţa a cel puţin trei membri ai comisiei, iar
deciziile comisiei se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.
8. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite poate fi convocat la
întrunirile de lucru ale comisiei reprezentantul oficiului juridic, precum şi alte persoane
competente în rezolvarea problemelor respective.
9. Aprobarea Comisiei de Etică se face de cǎtre Consiliul Facultăţii de Agricultură USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.
10. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de
Agricultură - USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.

CAP.III – ATRIBUŢII
11. Comisia de etică are următoarele atribuţii:
(1) Elaborează strategia pentru promovarea unui climat de etică în cadul Facultăţii de
Agricultură.
(2) Coordonează acţiunile de promovare transparentă a drepturilor şi îndatoririlor
cadrelor didactice, personalului ajutător şi studenţilor Facultăţii de Agricultură.
(3) Concepe, elaborează şi asigură distribuirea materialelor ce ţin de promovarea directă
sau indirectă a principiilor eticii universitare pentru păstrarea unei imagini bune a facultăţii.
(4) Colaborează cu Comisiile de Activitate Didactică şi Comisia pentru probleme
studenţeşti pentru rezolvarea sau anticiparea unor situaţii care pot genera probleme de etică.
(6) Monitorizează climatul de echitate şi analizează abaterile de la etica universitară şi
după caz propune măsuri de corectare, inclusiv sancţiuni în conformitate cu Legea
învăţământului la nivelul Consiliului Facultăţii de Agricultură şi al Senatului USAMV Bucureşti.
(7) Participă activ la o bună comunicare cu toate structurile organizatorice ale facultăţii şi
USAMV Bucureşti.
(8) Identifică situaţiile şi oportunităţile de colaborare pe probleme de etică în care poate
fi implicată facultatea.
(9) Identifică toate problemele ce apar în legătură cu încălcări ale eticii universitare, le
rezolvă sau, după caz, le aduce la cunoştinţa Biroului de Conducere şi/sau Consiliului Facultăţii
de Agricultură în vederea rezolvării acestora.

Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Consiliul Facultăţii de Agricultură din data
de 25.01.2010.

Decan,
Prof.univ.dr. Costică CIONTU

