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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 

 

 

Art. 1. Principii generale 

 (1) Prin însuşi istoricul existenţei sale, Universitatea Maritimă din Constanţa reprezintă o 

expresie a libertăţii şi democraţiei, fiind o “hârtie de turnesol”, o “probă-martor” din acest punct de 

vedere. 

 (2) Universitatea Maritimă din Constanţa este o instituţie ale cărei scopuri, valabile pentru 

fiecare membru al său, includ dezvoltarea şi afirmarea profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării 

în condiţiile respectării statului de drept şi a drepturilor omului. 

 (2) Universitatea Maritimă din Constanţa respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi 

promovează integritatea academică. 

 (4) Codul de etică si deontologie profesională universitară şi aplicarea sa nu exclud şi nu 

înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care revin membrilor universităţii. Codul de etică si 

deontologie profesională universitară este unul instituţional. Nu se poate substitui codurilor pentru 

cercetarea ştiinţifică de profil şi nici nu le suplineşte pe acestea. 

 (5) Prin specificul său, Universitatea Maritimă din Constanţa participă la schimbul mondial 

de valori, iar reprezentanţii săi, profesori sau studenţi, au datoria de a respecta codul de etică 

universitară în perioadele în care îşi desfăşoară activitatea peste hotare, sau ca reprezentanţi, ca 

“ambasadori” ai acesteia. 

 (6)vValorile şi principiile promovate şi dezirabile în instituţia noastră sunt: libertatea 

academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi 

corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa şi grija faţă de membrii 

comunităţii academice şi faţă de societate. 

 (7) Codul de etică şi deontologie universitară cuprinde idealurile, valorile, principiile şi 

normele morale pe care şi le însuşesc şi consimt să le aplice în activitatea curentă membrii 

comunităţii universitare, în vederea respectării autonomiei şi libertăţii fiecăruia şi a creşterii 

responsabilităţii individuale. 

 (8) Codul de etică şi deontologie universitară reprezintă ghidul de integritate academică ce 

contribuie la formarea şi menţinerea unui mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare, la 

evaluarea transparentă şi corectă a studenţilor, personalului didactic şi de cercetare, personalului 

didactic auxiliar şi personalului administrativ. 

 (9) Codul de etică şi deontologie universitară evidenţiază angajamentul de principiu al 

conducerii Universităţii, facultăţilor, departamentelor, serviciilor etc. faţă de valorile şi normele de 

etică universitară, constituind cadrul de referinţă în orientarea deciziilor şi a acţiunilor pentru 

promovarea unei imagini pozitive a Universităţii, pentru formarea şi menţinerea reputaţiei 

Universităţii şi a respectului pe care studenţii, absolvenţii, cadrele didactice, firmele şi instituţiile 

care angajează absolvenţii îl au faţă de Universitate 

 (10) Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează 

integritatea academică. Membrii comunităţii universitare se angajează să contribuie la dezvoltarea 

democratică şi la prosperitatea societăţii. Valorile şi principiile promovate de Universitate, a căror 

realizare efectivă o asigură, sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, 
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meritul, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi 

toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija. 

 

 

Art. 2. Libertatea academică 

(1) Universitatea este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase 

şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. Membrii 

Universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări şi persecuţii, în condiţiile respectării 

standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale. 

(2) Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe 

baza respectului pentru diferenţe. Universitatea încurajează abordarea critică, parteneriatul 

intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase. 

(3) Este obligatorie respectarea confidenţialităţii referitoare la aspectele care ţin de viaţa 

privată a studenţilor şi personalului. Informaţiile asupra acestor aspecte nu pot deveni publice decât 

cu autorizaţie din partea conducerii Universităţii. 

 

 

Art. 3. Autonomia personală 

Universitatea promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest scop, 

se asigură exercitarea consimţământului informat în privinţa concursurilor, programelor şi 

oprtunităţilor de studiu şi cercetare şi se oferă oportunităţi pentru ca fiecare membru al Universităţii 

să poată lua decizii în privinţa propriei cariere profesionale. 

 

 

Art. 4. Dreptatea şi echitatea 

 (1) Toţi membrii comunităţii universitare sunt trataţi în mod echitabil, în spiritul dreptăţii şi 

corectitudinii. In USAMV Bucureşti nu este permisă discriminarea sau exploatarea, indiferent că 

acestea sunt directe sau indirecte, aderând la concepţia că dreptatea se bazează pe împărţirea corectă 

şi echitabilă a puterii şi prevenirea abuzului de putere. 

 (2) Universitatea adoptă măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse în accesul 

la studii, la angajare şi la programe de cercetare, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de 

corupţie, favoritism şi nepotism, pentru eliminarea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor. 

 (3) Conflicte de interese şi incompatibilităţi. Conflictul de interese şi incompatibilitatea 

apare atunci când un membru al comunităţii universitare are uninteres personal care influenţează, 

prin decizii, îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate. 

 Incompatibilitatea propriu-zisă reprezintă situaţia în care o persoană ocupă concomitent două 

sau mai multe funcţii al căror cumul nu este permis de lege. 

 (3.1) Situaţii de conflicte de interese şi incompatibilităţi: 

 - cazurile în care o persoană din comunitatea universitară, ocupând funcţii de conducere, 

control sau evaluare, ia parte la luarea unei decizii (la examene de admitere, de promovare a unor 

discipline, de licenţă, disertaţii, doctorat, la acordările de granturi, la concursuri pentru angajare sau 

promovare, la evaluarea performanţei academice şi manageriale, la audit etc.) care poate aduce 

beneficii materiale pentru propria persoană, soţ/soţie, o rudă ori un afin până la gradul al III-ea 
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inclusiv sau pentru o persoană cu care s-a aflat/se află în raporturi comerciale ori de muncă sau din 

partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură; 

 - persoanele aflate în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv şi care 

ocupă concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o 

poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în Universitate; 

când un membru al comunităţii universitare participă oficial la negocieri comerciale cu firme sau 

organizaţii în care are interese materiale; 

 - când o persoană care, în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării, deţine informaţii ce nu 

sunt destinate publicităţii şi foloseşte informaţiile respective, în mod direct sau indirect sau permite 

accesul unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru 

altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite; 

 - când o persoană din Universitate rezolvă cereri, ia decizii sau participă la luarea deciziilor 

cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

 - când persoane din Universitate, implicate în procedura de concurs pentru ocuparea unui 

post didactic sau de cercetare vacant, sunt subordonate ierarhic unui candidat ce deţine o funcţie de 

conducere în aceeaşi universitate sau se află într-o relaţie contractuală directă sau prin societăţi 

comerciale la care deţin părţi sociale cu unul sau mai mulţi candidaţi la concurs; 

 - când o persoană participă la evaluarea unor proiecte de cercetare în care are calitatea de 

membru al echipei de cercetare sau de colaborator la realizarea altor proiecte cu unul sau mai mulţi 

parteneri din proiectul evaluat; 

 - cumularea, nepermisă de lege, a anumitor funcţii de conducere. 

 (3.2.) Evitarea sau eliminarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor: 

 - conform prevederilor Legii nr. 1/2011, persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude 

până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle 

faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională 

la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare 

sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea 

inclusiv; concursurile desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, prin 

încălcarea acestor prevederi vor fi invalidate, iar cei vinovaţi vor fi penalizaţi pe baza metodologiei 

de concurs; 

 - în situaţia în care există un conflict de interese, persoana în cauză este obligată să se abţină 

de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să informeze pe cale 

ierarhică autoritatea căreia i se subordonează în mod direct, pentru a lua măsurile ce se impun în 

vederea exercitării cu imparţialitate a atribuţiilor de serviciu; încălcarea acestor dispoziţii poate 

atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii; 

 - persoanele cu functii de conducere din cadrul Universităţii şi membrii consiliului de 

administratie sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie scrisă, pe 

propria răspundere, conform legii 176/2010; 

 - rezultatele unui examen sau ale unei evaluări obţinute prin încălcarea prevederilor Codului 

de etică şi deontologie universitară pot fi anulate de către decanul facultăţii, care dispune 

reorganizarea examenului sau evaluării respective; 

 - atribuirea unei diplome obţinute prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 

deontologie universitară poate fi anulată de către rector, cu aprobarea senatului universitar; 
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 - funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui 

partid politic sau cu funcţii de conducere sau de demnitate publică, pe perioada exercitării 

mandatului; 

 - deţinerea simultană a două sau mai multe funcţii dintre cele de rector, prorector, decan, 

prodecan, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie, 

este interzisă de lege. 

 

 

Art. 5. Meritul 

 Universitatea asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi 

colective, care conduc la împlinirea misiunii instituţionale. Printre acestea se numără: dedicarea faţă 

de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice; creativitatea şi talentul; 

eficienţa şi performanţa. 

 

 

Art. 6. Profesionalismul 

 (1) Universitatea asigură un mediu propice pentru cercetare şi competitivitate. În acest scop, 

se implementează programe academice la standarde înalte, capabile să conducă la evoluţia 

cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului ştiinţific al comunităţii 

universitare. 

 (2) Se încurajează şi se recompensează orientarea spre calitate ştiinţifică, pedagogică, în mod 

deosebit spre excelenţă, a profesorilor, cercetătorilor, studenţilor şi a programelor de studii şi 

cercetare. 

 (3) Se stimulează iniţiativa, curiozitatea ştiinţifică, eficienţa, calitatea şi excelenţa 

profesională la nivel managerial şi administrativ. Se acţionează împotriva imposturii, amatorismului, 

superficialităţii, dezinteresului şi plafonării. 

 

 

Art. 7. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală 

 (1) Universitatea apără dreptul la proprietate intelectuală. Beneficiile şi recompensele vor fi 

acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale. Toţi cei care au participat în diferite 

faze la cercetări ale căror rezultate devin publice, trebuie menţionaţi, în spiritul onestităţii 

profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinţei. 

 (2) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, copiatul în 

cadrul examenelor sau concursurilor, ―fabricarea‖ rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor 

sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi 

tentativele de corupere spre fraudă. 

colegi sau profesori, ca şi tentativele de corupere spre fraudă. 

 (3) Măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea 

originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, a articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea 

lucrări: 

 - limitarea numărului de lucrări de licenţă îndrumate de un cadru didactic la maximum 7, şi 

de disertaţie la maximum 4, indiferent de specializare şi de forma de organizare a programelor de 

studii; conform legii, numărul doctoranzilor pe un conducător este de maximum 8; 
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 - repartizarea pe departamente, de către facultate, a numărului de locuri pentru efectuarea 

lucrărilor de licenţă şi înscrierea studenţilor la discipline şi la îndrumători încă din cursul anului al 

doilea de studii; 

 -fiecare lucrare de licenţă şi master va fi acceptată pentru susţinere numai cu avizul de 

certificare a originalităţii, sub semnătura a două cadre didactice (îndrumătorul şi titularul disciplinei 

la care s-a realizat lucrarea sau directorul de departament); 

 - inventarierea şi gestionarea la departamente a lucrărilor de licenţă şi disertaţie şi 

consultarea lor numai în regim de bibliotecă, fară posibilitatea de împrumut; după celpuţin 5 ani, 

dacă spaţiul de depozitare devine insuficient, lucrările se distrug, pe bază de proces-verbal, de către 

o comisie numită de consiliul departamentului; 

 - câte un exemplar din tezele de doctorat se păstrează la conducătorii de doctorat, tot în 

regim de inventariere, pentru a putea fi consultate când se semnalează suspiciuni de plagiat; 

 - organizarea de acţiuni de conştientizare a studenţilor prin tutorii de ani de studii, prin 

cercurile ştiinţifice studenţeşti şi prin îndrumătorii lucrărilor de licenţă şi de master; 

 - organizarea de vizite din partea conducerii departamentelor şi facultăţilor la locul 

desfăşurării cercetărilor pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor şi a tezelor de doctorat 

(câmpuri experimentale, laboratoare etc.); 

 - conform legii, îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat 

răspund în mod solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor 

respective; este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de 

către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de 

doctorat; 

 - pentru garantarea originalităţii articolelor ştiinţifice şi recunoaşterea lor în evaluarea 

activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor, devine obligatorie prezentarea acestora de către autori 

şi analiza ştiinţifică în colectivul departamentului, înainte de susţinere în reuniuni ştiinţifice sau 

înainte de publicare. 

 (4) Sancţiuni. Lipsa de originalitate a lucrărilor de finalizare a studiilor, a tezelor de doctorat, 

a articolelor ştiinţifice, precum şi a altor publicaţii cu caracter didactic şi stiinţific (tratate, cărţi etc.) 

constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi în activitatea universitară, în 

sensul art. 310 din Legea nr. 1/2011 (plagiere, date fictive, informaţii false), faţă de care se adoptă 

sancţiunile următoare: 

 - este sesizată comisia de etică universitară, care, în funcţie de gravitatea faptelor, stabileşte 

una sau mai multe din sancţiunile prevăzute la art. 318 din Legea nr. 1/2011, pentru personalul 

didactic şi de cercetare şi pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar sau sancţiunile prevăzute 

la art. 319 din aceeaşi lege, pentru studenţi şi studenţii-doctoranzi. Sancţinuile respective merg până 

la desfacerea contractului de muncă, pentru personalul angajat sau exmatriculare, în cazul 

studenţilor. Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare 

de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea lor; 

 - în cazuri grave, referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare, 

este sesizat Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

sau acesta se autosesizează, analizează cazurile respective şi emite hotărâri prin care se stabileşte 

gradul de vinovăţie şi se propun sancţiunile corespunzătoare de la art. 324 din Legea nr. 1/2011, ce 

urmează a fi aplicate; 
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 - persoanelor pentru care s-a dovedit că au săvârşit abateri grave de la buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, abateri prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011, li 

se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu 

Universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit săvârşirea abaterilor 

respective. 

 

 

Art. 8. Transparenţa 

 Universitatea respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care 

interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care 

colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta se facilitează 

egalitatea de şanse în competiţie şi se asigură accesul echitabil la resursele universitare. 

Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul 

membrii săi şi publicul larg. 

 

 

Art. 9. Responsabilitatea profesională şi socială 
 (1) Universitatea îşi încurajează membrii săi să se distingă prin activism şi implicare în 

problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă. Programele 

şiactivităţile universitare vor fi orientate către nevoile societăţii. Atunci când membrii săi reprezintă 

în public Universitatea, trebuie să respecte standardele etice şi profesionale. 

 (2) Se garantează membrilor Universităţii dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat, 

încălcările standardelor profesionale şi de calitate, ale drepturilor membrilor comunităţii universitare 

şi ale colaboratorilor. 

 (3) Nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi 

persoanelor din instituţie de către membrii propriei comunităţi academice. 

 

 

Art. 10. Respectul şi toleranţa 

 (1) Universitatea promovează existenţa unei comunităţi academice şi rezidenţiale, în cadrul 

căreia este respectată demnitatea fiecăruia, într-un climat liber de orice manifestare şi formă de 

hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. 

 (2) Universitatea aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, 

credinţe şi preferinţe intelectuale. 

 (3) Universitatea interzice orice formă de hărţuire. Sunt interzise cu desăvârşire hărţuirea 

sexuală şi hărţuirea în privinţa apartenenţei la o anumită religie, etnie sau formaţiune politică. Sunt 

interzise rasismul, şovinismul, xenofobia, misoginismul şi alte forme de ură şi aversiune. 

 

Art. 11. Bunăvoinţa şi grija 

 (1) Universitatea consideră dezirabile bunăvoinţa şi grija. În acest sens, încurajează 

aprecierea, mândria şi recunoştinţa faţă de cei merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei 

aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, solidaritatea, solicitudinea, 

promptitudinea şi optimismul faţă de toţi membrii comunităţii academice. Totodată, se descurajează 
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şi se consideră indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de 

amabilitate, dezinteres. 

 (2) Universitatea este recunoscătoare faţă de toţi cei care, în situaţii de crize majore sau 

calamităţi, sunt dispuşi la autosacrificiu. 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UMC din 10.05.2012 şi intră în vigoare la 

data aprobării. 
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Lector dr. Mircea Georgescu 

Student: Aurelian Neacşu 


