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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 

Hotărârea CEU  

nr. 18 din 19 iulie 2022 

 

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/04.01.2011 și Legii nr. 206/2004, privind 

buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

În temeiul prevederilor Codului de etică și deontologie profesională universitară (aprobat de Senatul 

Universității la data de 22.07.2011 și modificat prin HS nr. din 05.06.2014); 

În temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică 

Universitară (aprobat prin HS nr. 291 din 9 decembrie 2021); 

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora; 

În conformitate cu Deciziile rectorului universității nr. 3264/24.09.2020, 3709/22.10.2020 și 

1583/07.06.2022; 

În baza documentelor existente în dosarul nr. 19/29.06.2022, constituit în baza sesizării înregistrate la 

UDJG cu nr. RCF2809/28.06.2022; 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședințele de lucru din 29 iunie 2022, 06 iulie 

2022, 12 iulie 2022 și 19 iulie 2022, 

Hotărăşte: 

 

 Art. 1. Se amână demararea procedurii de analiză a sesizării nr. RCF2809/28.06.2022 

formulată de către domnul Ș.l.dr.ing. Bălănuță Ciprian Daniel, împotriva d-lui Prof.dr. ing. 

Găiceanu Marian, până la finalizarea cercetărilor organelor competente, respectiv Direcția 

Generală Organism Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării.  

 Art. 2. În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (5) din Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea a CEU a UDJG, prezentul document va fi înaintat spre avizare 

consilierului juridic al Universității. 

Art. 3. Părțile pot contesta HCEU în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării la 

Senatul UDJG, conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

Art. 4. CEU comunică prezenta hotărâre părților.  
  

Preşedinte CEU, 

Conf. dr. ing. Angela Stela Ivan 

Aviz, 

Biroul juridic, 
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