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RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ A ANMB PENTRU ANUL 2014
Comisia de etică, componentă structurală a Academiei Navale, şi-a propus pentru
anul universitar 2014 următoarele obiective:
- continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi
rolului Comisiei în structura instituţională a mecanismul decizional al acestei unităţi de
învăţământ superior militar în rândul membrilor comunităţii noastre academice: studenţi,
masteranzi, cadre didactice şi celelalte categorii de personal militar şi civil;
- prevenirea manifestărilor incompatibile cu statutul de student, cadru didactic
universitar, militar sau civil, angajat al unei instituţii de profil militar;
- identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a
comunităţii academice;
- implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea
între studenţi, între studenţi şi profesori, între studenţi şi comandanţi de subunităţi, între
cadre didactice şi structurile de conducere;
- întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile
comunităţii, pentru a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise
în Codul etic al Academiei contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de
învăţământ şi cercetare în domeniul naval (civil şi militar) şi portuar;
- extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din
activitatea Comisiilor de etică ale celorlalte instituţii de învăţământ superior, civile şi
militare, din ţară;
În activitatea sa, Comisia de etică a plecat de la următoarele premise, stipulate in
propriul Statut de organizare şi funcţionare:
a) Comisia dă curs şi soluţionează doar sesizările sau reclamaţiile care contravin
prevederilor Codului. de etică. Membrii Comisiei se pot sesiza şi din oficiu (cap.II,
alin1);
b) nu sunt acceptate pentru analiză anonimele şi reclamaţiile din partea altor
persoane decât a celor direct afectate (cap.II, pct.2.1.1., alin.2);
c) aria de competenţă a Comisiei circumscrie doar acele cazuri care nu sunt
rezolvate direct şi corect, sau nu ţin de resortul altei structuri din Academia Navală
(cap.I., pct.1.6., alin.2);
d) sesizările sau reclamaţiile se depun în termen de cel mult 30 de zile de la
evenimentele care fac obiectul acestora (cap.II.,pct.2.1.,alin.1);
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e) încălcările normelor Codului de etică al Academiei se sancţionează
proporţional cu gravitatea abaterilor, valoarea prejudiciului adus şi natura circumstanţelor
in contextul cărora s-au derulat evenimentele (cap.I.,pct.1.7);
f) în Raportul privind starea morală a comunităţii nu se inserează informaţii
despre cazurile nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile respinse, sau abaterile soldate
cu avertismente; pentru cazurile irelevante se păstrează confidenţialitatea în privinţa
identităţii persoanelor implicate (cap.I.,pct.1.5.,alin.3).
Comisia de etică, în evaluarea stării morale a comunităţii academice pe durata
anului încheiat a avut în vedere raportarea la următorii indicatori operaţionali cu valoare
informaţională şi explicativă:
a) optimizarea cadrului organizatoric şi a managementului instituţional propice
afirmării unui climat moral;
b) performanţele in domeniul învăţământului şi cercetării obţinute de studenţi şi
cadrele didactice;
c) volumul de abateri, de încălcări individuale sau colective a normelor Codului
etic şi sancţiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate;
d) numărul de contestaţii şi reclamaţii formulate şi înaintate structurilor de
conducere, pe diferite probleme, de către personalul didactic şi nedidactic (militar şi civil)
şi de către studenţi;
e) calitatea relaţiilor interpersonale dintre membrii comunităţii;
f) relaţiile intercomunitare, cu comunitatea şi autorităţile locale.
Principalele obiective avute în vedere de Comisie sunt:

1. Optimizarea cadrului organizatoric şi a managementului
instituţional propice afirmării unui climat moral sănătos
Structurile de conducere au încurajat afirmarea valorilor Codului etic: libertatea
academică, autonomia, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, colegialitatea,
responsabilitatea, onestitatea, transparenţa, respectul şi încrederea, bunăvoinţa şi grija.
Obiectivarea lor în norme şi manifestări comportamentale impune recursul la
următoarele criterii de evaluare:
- coerenţa, fundamentarea ştiinţifică şi predictibilitatea mecanismului decizional;
- subordonarea distribuirii şi folosirii tuturor resurselor misiunii educaţionale a
instituţiei;
- calitatea actului de comunicare între structuri şi între membrii comunităţii;
- deplasarea centrului de greutate al întregii activităţi la catedre;
- afirmarea unui stil de conducere flexibil, responsabil şi principial;
- angajarea si promovarea, in posturi şi funcţii vacante, pe criterii meritorii,
profesionale şi legale;
- evaluarea şi autoevaluarea anuală pe baza unor criterii obiective, analizate şi
dezbătute pe toate palierele organizatorice şi adoptate de Senat;
- afirmarea principiului comenzii unice, specific unităţii militare, cu luarea în
consideraţie a rolului de factor decizional fundamental al Senatului;
- controlul şi înlăturarea deficienţelor ivite în diferite compartimente;
- centrarea procesului de instrucţie şi educaţie pe student;
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- sporirea veniturilor extrabugetare;
- asigurarea şi achitarea la timp a drepturilor salariale;
- mediatizarea largă a instituţiei şi a serviciilor educaţionale prestate;
- organizarea licitaţiilor conform legilor in vigoare.

2. Performanţele în domeniul învăţământului şi cercetării
Dezvoltarea cunoaşterii şi comunicarea adevărului ştiinţific, puse în practică de
activitatea de cercetare, de asemenea profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea
intelectuală au fost valori pivot ale preocupărilor membrilor comunităţii noastre.
Această realitate este susţinută de:
- studii publicate în reviste de specialitate cotate ISI, BDI şi recunoscute CNCSIS;
- câştigarea de granturi prin participări individuale sau colective, tip consorţiu (cu
parteneri din alte instituţii de profil) la competiţii naţionale;
- includerea în planurile de cercetare ale catedrelor, facultăţilor şi Academiei a
unor proiecte de dezvoltare de tehnici şi tehnologii navale, de profil militar şi civil, pe
bază de contracte cu beneficiari din mediul economic;
- publicarea de monografii, tratate, manuale, cursuri, îndrumare de laborator;
- participarea cadrelor didactice şi studenţilor la sesiuni, simpozioane, conferinţe
de comunicări ştiinţifice naţionale, cu participare internaţională şi internaţionale;
- dezvoltarea bazei materiale proprii a învăţământului;
- folosirea de tehnici moderne, interactive în procesul de comunicare, învăţare şi
evaluare la toate disciplinele;
- organizarea eficientă a perioadelor de practică în domeniul specialităţii;
- restructurarea şi adaptarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice la
noile cerinţe tehnice şi tehnologice din domeniul naval şi al managementului portuar;
- obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la examenele de an, licenţă şi disertaţie
de către studenţi şi masteranzi, diminuarea numărului de restanţieri (la sfârşitul
semestrelor) şi repetenţi (la sfârşitul anului universitar);
- creşterea gradului de satisfacţie deopotrivă a formatorului, absolventului şi
beneficiarului.

3. Volumul de abateri, de încălcări individuale sau colective a
normelor Codului de etică şi sancţiunile corespunzătoare propuse
de structurile abilitate
În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 Comisia de Etica universitară a analizat două
cazuri, astfel:
1. În şedinţa din data de 19.02.2014 a fost analizată sesizărea din 31.01.2014 a Rectorului
ANMB cu privire la un incident petrecut în data de 27.01.2014 şi în care au fost implicaţi
2 studenţi de la secţia civilă, cazaţi în căminul studenţesc.
Pentru investigarea cazului şi colectarea datelor privind natura faptelor imputate, Comisia
a analizat următoarele documente:
 Raportul Şefului de birou asigurare materiale tehnice, în calitate de OSPAN la
data de 27.03.2014
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 Nota explicativă a std. sg.maj. Popescu Alberto Cătălin, serviciu de pază la
punctul de control nr.1
 Declaraţia studentului Micu Alexandru referitoare la incidentul din data de
27.01.2014 în care a fost implicat
 Declaraţia studentului Gavriluţă Remus referitoare la incidentul din data de
27.01.2014 în care a fost implicat
 Declaraţia studentului preşedinte al Asociaţiei studenţilor din Căminul studenţesc
unde a avut loc incidentul din data de 27.01.2014.
După analizarea documentelor de mai sus, s-a trecut la audierea părţilor implicate,
respectiv studenţii Micu Alexandru şi Gavriluţă Remus pentru a se verifica şi a se obţine
poziţia acestora cu privire la documentele referitoare la incidentul din data de 27.01.2014,
solicitând informaţii suplimentare şi detalii ale cazului.
După colectarea datelor şi audierea părţilor, Comisia de etică a constatat
următoarele:
 Faptele prezentate în Raportul cpt.cdor-ului Mihai Târşoagă, al std.-ului sg.maj.
Popescu Alberto Cătălin şi al studentului preşedinte al Asociaţiei studenţilor din
Căminul studenţesc corespund în totalitate cu faptele petrecute în incidentul din
27.01.2014.
 Din declaraţiile studenţilor Micu Alexandru şi Gavriluţă Remus reiese faptul că
recunosc împrejurările incidentului din 27.01.2014, regretă cele întâmplate şi
consideră că astfel de incidente nu se vor mai repeta.
 Incidentul de tipul sesizat de Rectorul ANMB, referitor la studenţii Micu
Alexandru şi Gavriluţă Remus, nu a mai făcut obiectul unei investigaţii de către
Comisia de etică şi respectivii studenţi nu au mai fost implicaţi în situaţii în care
să fie sesizată Comisia de etică.
 Faptele petrecute în incidentul din 27.01.2014 se încadrează în articolul nr. 35 din
Codul de etică şi deontologie profesională universitară, referitor la deţinerea şi
consumul de băuturi alcoolice, limbaj trivial, manifestări incompatibile cu
calitatea de student al ANMB.

HOTĂRÂREA COMISIEI DE ETICĂ
Comisia de etică consideră fapta petrecută o încălcare a Codului de etică şi având
în vedere natura şi veridicitatea faptelor imputate studenţilor Micu Alexandru şi Gavriluţă
Remus propune sancţionarea celor doi cu mustrare scrisă cu avertisment şi cu
recomandarea ca la o eventuală repetare a unui astfel de incident să fie exmatriculaţi din
cadrul ANMB, sancţiune adoptată prin următorul vot în cadrul Comisiei: 7 voturi pentru
şi unul absent.
2. Pe data de 27.05.2014, Comisia de etică universitară s-a întâlnit în şedinţă, ca urmare a
primirii raportului înregistrat la nr. A1785/16.05.2014 al prodecanului Facultăţii de
inginerie maritimă pentru I.F.R şi cercetare ştiinţifică, cpt. S. L. Dr. ing. Marian RISTEA
cu privire la un incident petrecut în data de 13.05.2014, orele 12,20, apărut în timpul
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şedinţei de laborator la disciplina “Maşini şi acţionări electrice”, referitor la refuzul din
partea studentului Marius Ciprian ENI de a susţine o lucrare de verificare, planificată prin
fişa disciplinei al cărei conţinut a fost adus la cunoştinţa studenţilor în prima şedinţă
aplicativă din data de 25.02.2014 şi anunţată din timp la clasă.
Pentru investigarea cazului şi colectarea datelor privind natura faptelor imputate,
Comisia a analizat următoarele documente:
 Raportul înregistrat la nr. A1785/16.05.2014 al prodecanului Facultăţii de
inginerie maritimă pentru I.F.R şi cercetare ştiinţifică, cpt. S. L. Dr. ing. Marian
RISTEA;
 Declaraţia cadrului didactic la Departamentul de inginerie electrică şi electronică
navală al Facultăţii de inginerie marină, Florentin DELIU;
 Declaraţia studentului Grigoraşi Ştefan referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Acornicesei Petru Ciprian referitoare la incidentul din data
de 13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Blană Sorin referitoare la incidentul din data de 13.05.2014
la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Dumitrescu Bogdan referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Cojocaru Vasile Silviu referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Calciu Ion referitoare la incidentul din data de 13.05.2014
la care a fost prezent;
 Declaraţia studentei Ecaterina Virgil referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Baciu Alexandru referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent;
 Declaraţia studentului Dede Metin Endis referitoare la incidentul din data de
13.05.2014 la care a fost prezent.
În conformitate cu art. 44, lit. b din Codul de etică şi deontologie profesională
universitară înregistrat cu nr. A3718/23.10.2013, comisia de etică universitară i-a adresat
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studentului Marius Ciprian ENI invitaţia de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la
faptele imputate, în data de 28.05.2014, orele 11,30 în sala de Consiliu a Secţiei
Învăţământ, etaj II, Pavilion Comandă.
În acest sens, a fost întocmită notificarea înregistrată cu nr. A1887/27.05.2014,
studentul primind un exemplar.
În data de 28.05.2014, studentul s-a prezentat în faţa comisiei de etică universitară,
susţinând următoarele:
- la solicitarea preşedintelui comisiei de etică universitară de a prezenta propria
versiune a desfăşurării evenimentelor, studentul Eni Marius Ciprian a invocat
faptul că din punctul lui de vedere nu a existat niciun incident; a fost doar o
discuţie pe un ton mai ridicat;
- nu a fost informat cu privire la data susţinerii celei de a doua lucrări de verificare
la disciplina “Maşini şi acţionări electrice;
- lucrarea de laborator respectivă nu este corectă şi nu îi este necesară în activitate,
respectiv la vapor;
- nu poate accesa site-ul www.anmb.ro.
Membrii comisiei de etică universitară au explicat, principial, studentului faptul că
lucrările de verificare sunt planificate prin fişa disciplinei pe care o poate accesa de pe
site-ul instituţiei. Conţinut fişei a fost adus la cunoştinţa studenţilor în prima şedinţă
aplicativă din data de 25.02.2014. Cei doi studenţi, membrii în Comisia de etică, i-au
demonstrat studentului că acestea sunt uşor accesibile, studenta Sezen MUTALI având
listată o astfel de fişă, ce i-a fost prezentată studentului Marius Ciprian ENI.
Fişele disciplinelor şi planul de învăţământ sunt avizate de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi de către ARACIS o dată la 4 ani şi nu pot fi modificate decât în proporţie de
10%. Astfel, acestea pot fi vizualizate de fiecare student pe site-ul www.anmb.ro, pe bază
de CNP student, pe platforma e-learning. Mai mult decât atât, la începutul fiecărui an
universitar, profesorii titulari îşi prezintă fişa disciplinei la prima şedinţă aplicativă.
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CONSTATĂRILE COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

După colectarea datelor şi audierea părţilor, Comisia de etică a constatat
următoarele:
 Faptele prezentate în Raportul înregistrat la nr. A1785/16.05.2014 corespund în
totalitate cu faptele petrecute în incidentul din 13.05.2014;
 Din declaraţiile studenţilor menţionaţi anterior reiese faptul că studentul Eni
Marius Ciprian a avut un comportament neadecvat cu calitatea de student,
perturbând buna desfăşurare a lucrării de verificare;
 Incidentul de tipul sesizat de prodecanul Facultăţii de inginerie maritimă pentru
I.F.R şi cercetare ştiinţifică, cpt. S. L. Dr. ing. Marian RISTEA nu a mai făcut
obiectul unei investigaţii de către Comisia de etică universitară;
 Faptele petrecute în incidentul din 13.05.2014 se încadrează în articolul nr. 35 din
Codul de etică şi deontologie profesională universitară înregistrat la nr.
A -3718/23.10.2013, respectiv sustragerea faţă de obligaţiile profesionale şi
împiedicarea desfăşurării normale a programului de pregătire.
 Cererea depusă de studentul Eni Marius Ciprian, înregistrată cu nr.
A2017/06.06.2014 prin care solicita revocarea deciziei de discutare în Comisia
de etică universitară, nu poate fi soluţionată favorabil, având în vedere cronologia
evenimentelor (sesizarea/întrunirea Comisiei de etică -27.05.2014, notificarea
studentului – A1887/27.05.2014, prezentarea studentului în faţa Comisiei de etică
universitară – 28.05.2014);
 Orice alte afirmaţii susţinute de student în data de 28.05.2014 şi menţionate în
cererea înregistrată la nr. A2017/06.06.2014 care nu sunt de competenţa comisiei
de etică nu au fost analizate.
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HOTĂRÂREA COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
1.

Comisia de etică universitară consideră că faptele petrecute reprezintă o

încălcare a Codului de etică şi deontologie profesională universitară;
2.

Comisia de etică universitară propune sancţionarea studentului Eni Marius

Ciprian cu avertisment scris, în baza art. 41, teza 2, lit b) din Codul de etică şi
deontologie profesională universitară înregistrat la nr. A -3718/23.10.2013. Sancţiunea a
fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Contestaţii şi reclamaţii formulate de către personalul didactic,
nedidactic (militar si civil) şi studenţi
Nu au existat contestaţii.
Reclamaţii referitoare la
a) Cazul 1:
- Sesizărea din 31.01.2014 a Rectorului ANMB
- Raportul Şefului de birou asigurare materiale tehnice, în calitate de OSPAN
la data de 27.03.2014.
b) Cazul 2:
- Raportul înregistrat la nr. A1785/16.05.2014 al prodecanului Facultăţii de
inginerie maritimă pentru I.F.R şi cercetare ştiinţifică, cpt. S. L. Dr. ing. Marian
Ristea.

Calitatea relaţiilor interpersonale dintre membrii comunităţii şi
intercomunitare
Relaţiile comunitare şi intercomunitare (cu celelalte comunităţi universitare din
municipiu) dintre studenţi, dintre cadre didactice, dintre cadre didactice şi studenţi sunt
guvernate de principialitate, colegialitate, respect reciproc, spirit de fair-play, bunăvoinţă
şi toleranţă, atât în cadrul activităţilor didactice comune - curs, seminar, lucrări de
laborator, consultaţii, cercuri ştiinţifice, marşuri de practică cu navele şcoală, militare şi
civile, sesiuni de comunicări ştiinţifice – cât şi în cele extradidactice: competiţii
universitare, reuniuni studenţeşti de divertisment („balul bobocilor”, seri de discotecă,
regata anuală a universităţilor din municipiu) sau publicistică studenţească. Au intrat in
tradiţie participările reciproce, deopotrivă ale cadrelor didactice şi studenţilor Academiei
Navale, la sesiunile ştiinţifice şi competiţiile sportive organizate de instituţiile
universitare din municipiu: Universitatea „Ovidius”, Universitatea „Spiru Haret” şi
Universitatea Maritimă.
Cadrele didactice manifestă solicitudine faţă de studenţi în clarificarea
problematicii de specialitate, încurajând participarea lor la rezolvarea unor proiecte de
cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţilor.
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Studenţii căminişti se comportă în spiritul principiilor autogospodăririi şi
menţinerii unui mediu sănătos, de ordine si disciplină şi respectă programul de odihnă.
Nu am fost confruntaţi cu manifestări comportamentale deosebite, incompatibile
cu normele codului etic: corupţie, plagiat, fraudă la examene, şantaj, comportament
insultător sau violent, discriminare etnică, hărţuire sexuală, consum de alcool, de droguri,
furturi, deteriorări de bunuri.
Comisia de etică, în şedinţa din 20.01.2015, adoptă, conţinutul Raportului privind
starea morală a comunităţii ANMB pe 2014 şi hotărăşte să-l înainteze spre validare
Senatului Academiei Navale.
Preşedintele Comisiei de Etică
Conf. univ. Dr.
Ioan Popoviciu

20.01.2015
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