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DECIZIA NR. 263 
din  22.11.2022 

 
 

Având în vedere H.G.R. nr. 113/06.02.1990 de înființare a Institutului de Marină Civilă Constanţa 
şi H.G.R. 85/08.02.2000 prin care se schimbă denumirea instituției în Universitatea Maritimă din 
Constanța; 
Având în vedere OMEC nr. 3791/20.03.2020, de confirmare în funcția de Rector a doamnei 
Profesor univ. dr. ing. Ciucur Violeta Vali; 
Având în vedere art. 306 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și 
completările ulterioare și Ordinul nr. 4492 din 6 iulie 2005 privind promovarea eticii profesionale 
în universități;  

 
 

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa 

DECIDE 

 

  Art.1. Se constituie Comisia de Etică a Universității Maritime din Constanța, 
după cum urmează: 
 

Președinte:  Lector.univ.dr.ing. Alexandru Micu 
Membrii: Conf.univ.dr.ing. Sorin Sintea  
 Lector.univ.dr.ing. Anastasia Dușe 
 Lector univ.dr. Florența Memet 
 Student: Anastasia Lăcătuș 
 Masterand: Georgiana Vlădescu 
 Doctorand: Andrei Adrian Pospai  

Personal administrativ: Ana Maria Popa 
 Personal administrativ: Maria Constantinescu 
Secretar: Minodora Badea 
Membru de drept Roxana Diana Gurău, consilier juridic 

               Art.2.  Comisia de etică universitară are următoarele atribuții prevăzute prin 
Regulamentul de funcționare a Comisiei: 

a) Analizează și soluționează plângerile privind abaterile de la etica universitară, 
pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie 
universitară, al UMC; 

b) Organizează investigații și interviuri în scopul strângerii de date privitoare la 
cazurile care fac obiectul sesizărilor și reclamațiilor; 

c) Ia decizii cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamației. 
Decizia și motivarea acesteia vor face obiectul unui Raport de caz; 



 

 

d) Comunică Raportul de caz și eventualele recomandări sau sancțiuni conducerii 
universității, care are obligația de a le pune în aplicare în termen de maximum 45 de 
zile; 

e) Se asigură de punerea în aplicare a sancțiunilor de către conducerea 
universității, inclusiv, dacă este cazul, prin recurs la Senatul Universității; 

f) Elaborează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a 
eticii activităților de cercetare, pe care îl prezintă Rectorului și Senatului universitar. 
Raportul se înaintează conducerii universității, consiliilor facultăților și este public; 

g) Notifică de urgență instituțiile statului în ceea ce privește cazurile care fac 
subiectul legii penale și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le dețin cu 
privire la cazurile respective. 

Art.3. Comisia își va duce la îndeplinire atribuțiile pe perioada mandatului de 2 ani. 
Art.4. Decizia a fost elaborată în 2 exemplare originale – 1 exemplar la emitent și 1 

exemplar la dosarul cu decizii organizat în cadrul Direcției Resurse Umane. 
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