
 
 
 

CODUL CALITĂȚII UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN 

TIMIŞOARA 
 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai 

I al României” din Timișoara își asumă responsabilitatea de a construi și îmbunătății 

continuu cultura calității în rândul comunității academice, ca rezultantă a necesității de 

performare a proceselor de predare – învățare – evaluare, cercetării științifice și furnizării 

de know-how prin serviciile de consultanță. 

Codul Calității susține identitatea și prestigiul Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din 

Timișoara. 

Codul Calității are scopul de a promova acea cultură a calității care să asigure: 

 - dezvoltarea unei educații academice competitive la nivel național și internațional, 

asumată ca o responsabilitate publică, cu impact asupra calității vieții, asupra culturii și 

dezvoltării profesionale a absolvenților; 

- asumarea ca bun public a impactului rezultatelor cercetării științifice, cu efecte 

determinante asupra siguranței, culturii si economiei naționale și internaționale;   

- responsabilitatea instituțională asupra impactului pe care în are transferul de 

informații în mediul economic agro-alimentar si al medicinei veterinare. 

Principiile generale impuse de Codul Calității, care vor fi respectate în mod 

obligatoriu de către fiecare angajat al Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara în activitățile 

profesionale sunt: 

1) Legalitate – cunoaște și respectă în totalitate legislația din domeniu și 

reglementările interne; 

2) Independenta – dovedește independența în activitate în fața presiunilor de orice 

natură; 

3) Responsabilitate personală – își asumă în totalitate realizarea la cel mai înalt 

nivel calitativ a activităților desfășurate; 

4) Profesionalism – menține un nivel ridicat al propriei competentei profesionale; 

5) Îmbunătățirea continuă a calității – se preocupă permanent de îmbunătățirea 

calității proceselor la care participă și furnizează funcțiilor responsabile informații menite 

sa îmbunătățească aceste procese. 
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