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Regulament de Organizare şi Funcţionare 

a Comisiei de Etică din cadrul Consiliului Facultăţii de Inginerie 

Capitolul I - Dispoziții generale 

Art. 1. Regulamentul de Organizarea și Funcționare a Comisiei de Etică din Consiliul Facultăţii de 

Inginerie, denumită în continuare CE-CFI, este elaborat în conformitate cu: 

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației;

c) Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;

d) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie (CFI);

e) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Juridice şi de Etică a Senatului UDJG.

Art. 2. Componenţa CE-CFI a fost aprobată prin HCF nr. 4/05.05.2020 şi HCF nr. 5/07.05.2020. 

Art. 3. CE-CFI are misiunea de a preveni şi de a elimina faptele care pot contribui la lipsa unei 

conduite etice în activităţile desfăşurate de personalul facultății. Membrii acestei comisii sunt 

persoane cu autoritate morală, desemnate pe o perioadă de patru ani şi funcţionează pe baza unor 

reguli formalizate. CE-CFI apără dreptul la proprietatea intelectuală şi industrială, într-un mod 

transparent, cu rolul în susţinerea prestigiului instituţiei. 

Capitolul II - Organizare și funcționare 

Art. 4. CE-CFI se constituie la propunerea decanului facultății, la începutul mandatului și 

funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani. 

Art. 5. CE-CFI este condusă de un președinte propus de decanul facultății și avizat de Consiliul 

Facultății. Membrii comisiei sunt propuşi/autopropuşi dintre membrii CFI şi avizaţi de Consiliul 

Facultăţii. 

Art. 6. CE-CFI este convocată de preşedintele comisiei sau decanul facultății. 

Art. 7. CE-CFI se întrunește periodic, în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare, după caz. 

Comisia își poate desfășura activitatea și în modul online, în prezența a minimum 2/3 a membrilor 

comisiei. 

Art. 8. La ședințele CE-CFI pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este 

apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența CE-CFI. 

Art. 9. Deciziile CE-CFI se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea președintelui sau a 

oricărui membru prezent la ședință, se poate adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu 

contravine altor proceduri în vigoare. 

Art. 10. Președintele și membrii CE-CFI au drept deplin de vot. 

Art. 11. Deciziile CE-CFI sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți, exceptând 

cazurile în care se aplică alte prevederi. 

Art. 12. Deciziile CE-CFI se tehnoredactează de președinte, se semnează de toți membrii prezenți și 

se comunică decanului și secretariatului facultății pentru înregistrare. 

Anexa 7 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 13 din 14.07.2020  
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Art. 13. Calitatea de membru al CE-CFI poate înceta în următoarele cazuri: 

a) prin decizia decanului Facultății de Inginerie, pentru motive bine întemeiate ce vor fi 

prezentate CFI. 

b) finalizarea studiilor de către studenţii membri ai CFI; 

c) pierderea calității de membru al CFI; 

d) prin demisie. 

Art. 14. Pentru ocuparea locurilor vacante se organizează alegeri, conform Metodologiei de alegeri 

aprobată de Senatul UDJG. 

 

 

Capitolul III – Atribuții 
 

Art. 15. CE-CFI are următoarele atribuţii: 

a) asigură şi urmăreşte buna desfăşurare a activităţii în exercitarea atribuțiilor conferite de lege 

(Legea educației naționale nr. 1/2011 cu privire la integritatea și etica academică, Legea nr. 

206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnică și inovare), Carta 

Universitară și Codul de etică și deontologie universitară; 

b) la cererea Comisiei de Etică a UDJG, CE-CFI formulează puncte de vedere și contribuie la 

elaborarea şi dezvoltarea Codului de etică şi deontologie universitară al UDJG; 

c) analizează sesizările cu privire la încălcarea eticii universitare;  sesizarea, însoţită de 

documente doveditoare și de susţinere a sesizării, se înregistrează la secretariatul facultății cu 

mențiunea “Pentru Comisia de Etica”; sesizările nesemnate și cele anonime, precum și cele în 

care nu sunt indicate datele de contact (adresă, nr. telefon, e-mail, loc de muncă), nu sunt luate în 

considerare; 

d) se poate autosesiza din oficiu în cazurile de încălcare a eticii universitare sau a unor abateri 

constatate direct; 

e) mediază conflictele dintre cadre didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic 

sau între studenţi şi cadre didactice şi propune CFI soluţii pentru rezolvarea acestora pe cale 

amiabilă, atunci când acest lucru este posibil; 

f) când nu este posibilă calea amiabilă de rezolvare, sesizările vor fi transmise pentru analiză şi 

soluţionare Comisiei Juridice şi de Etică a Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; 

g) formulează şi aplică procedura de analiză și rezolvare a conflictelor şi sesizărilor la nivel de 

facultate, similară celei de la Comisia Juridică și de Etică a Senatului UDJG; 

h) analizează modul în care au fost soluționate conflictele, sesizările și elaborează un raport 

anual al CE-CFI. 

 

 

Capitolul IV - Dispoziții finale 
 

Art. 16. Comisia de Etică poate propune modificarea și completarea prezentului regulament, ori de 

câte ori acest lucru este necesar sau se impune. 

Art. 17. Prezentul Regulament a fost elaborat de Comisia de Etică, a fost aprobat în ședința 

Consiliul Facultăţii de Inginerie din data de 14.07.2020 și produce efecte începând cu data 

aprobării. 

 

 

 


