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RAPORT AL COMISIE DE ETICA 

a Universităţii Maritime din Constanţa 

pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 

 

 ”Comisia de etică a Senatului Universităţii Maritime, numită prin decizia Rectorului nr. 

89/24.05.2019, funcţionează în baza prevedereilor Legii nr.1/2011 (Legea Educaţiei Naţionale, 

capitolul Etica universitară), a prevederilor Chartei UMC şi a “Regulamentului de funcţionare al 

Comisiei de Etică a Senatului Universităţii Maritime din Constanţa”. 

 

În decursul acestei perioade, Comisia de Etică a UMC nu a avut de analizat și nu a avut de 

soluționat nici o (una)speță. 

 

În data de 22.03.2019 Comisia de etică s-a întrunit într-o ședința ordinară, ședința în care 

s-au prezentat și analizat aspect privind organizare și funcționarea Comisiei de Etică. 

 

În perioada 27.06.2019-28.06.2019 Preșdintele Comisiei de Etică a Universităţii Maritime 

din Constanţa a participat la lucrările conferinței “Valorile Etice în Societatea Actuală – Etica 

Universitară. Brașov”. 

 

De asemeni, la data de 23.09.2019 Comisia de etică s-a întrunit într-o ședința ordinară, în 

cadrul căreia s-au prezentat, analizat aspecte privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică 

pentru anul 2019, iar președintele Comisiei de Etică a prezentat Comisiei de Etică aspectele 

discutate în cadrul workshop-ului din cadrul conferinței “Valorile Etice în Societatea Actuală – 

Etică Universitară. Brașov”. În cadrul acestei ședințe s-au revizuit și aprobat noile cerințe cu 

privire la actualizarea „Regulamentului de funcționarea al Comisiei de Etică a Universităţii 

Maritime din Constanţa”. 

 

La 31.12.2019 Comisia de Etică a Universităţii Maritime din Constanţa nu are nici o  speță 

deschisă. 

 

 

 

 

Conf. univ. dr. ing. Sintea Sorin 

 

Preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii Maritime Constanţa 
 

Documentul în original, cu semnătură și ștampilă, se află la sediul Universității Maritime 

din Constanța, Sala 408 

 


