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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 
 

Hotărârea CEU  

nr. 1 din 28 ianuarie 2021 

 
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 Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică 

Universitară (aprobat prin HS nr. 8 din 05.07.2012 și modificat prin HS nr. 181/12.12.2013); 

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 Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

În temeiul prevederilor Regulamentului Activității Universitare a Studenților (aprobat prin HS nr. 

48 din 16.03.2017 și modificat prin HS nr. 168/25.09.2017, HS nr. 174/16.10.2017 și HS nr. 

618/15.02.2019) 

În conformitate cu Decizia rectorului universității nr. 3264/24.09.2020; 

În conformitate cu Decizia rectorului universității nr. 3709/22.10.2020; 

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. f), i);  art. 6 alin. (5)  lit. a), b), c); art. 17 alin. (2) din 

Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;  

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1), (2); art. 12; art. 13 alin. (1), (2), (3);  art. 18 alin. (1), 

(2), (3), (4);  art. 19 lit. b),  din Codul de etică și deontologie profesională universitară;  

În baza documentelor existente în dosarul nr. 7 /23.11.2020, constituit în baza sesizării înregistrate 

la UDJG cu nr. RCF6027/30.10.2020, conexată cu petițiile: 438/CEU/03.12.2020, RCF6763/23.12.2020, 

C13214/28.12.2020, C257/12.01.2021, C381/14.01.2021 și C413/18.01.2021 și a probelor 

instrumentate în cadrul dosarului anterior menționat; 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședințele de lucru din 25 noiembrie 2020, 9 

decembrie 2020, 16 decembrie 2020 și 27 ianuarie 2021, 

  

Hotărăşte: 

 

Art. 1. Constată că sesizarea RCF6027/30.10.2020 este întemeiată și ia act de 

comportamentul inadecvat al cursantului, dar sancționarea acestuia excede sfera de 

competență a CEU. 

Art. 2. Constată ca fiind nejustificate alegațiile ce fac obiectul petițiilor depuse de 

cursant,  având în vedere cele consemnate în cadrul ședințelor de lucru cât și poziția părților. 
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Art. 3. Recomandă DFCTT să notifice cursantul de încetarea Contractului cu UDJG nr. 

2221/ 7/ 15.07.2019, datorită nerespectării de către cursant a obligațiilor stipulate, respectiv 

nerespectarea Cartei UDJG, a RAUS și a regulamentelor DFCTT.  

Art. 4. Comisia de Etică Universitară reiterează respectarea de către membrii 

comunității academice, implicit de către cursanți, a normelor de comportament și conduită 

academică,  astfel cum sunt statuate de Codul de etică și deontologie profesională universitară. 

Art. 5. Trimite câte un exemplar din prezenta hotărâre către: domnul rector al UDJG, 

domnul director al DFCTT și părților. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul web al Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați, după rămânerea definitivă a acesteia. 

Art. 7. Hotărârea CEU se poate contesta la Senatul UDJG de către părți în termen de 15 

zile lucrătoare de la data comunicării, conform dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul 

privind Organizarea și Funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

  

 
 

Preşedinte CEU, 

Ș. l. dr. ing. Angela Stela Ivan 

 

 
 

 

 

Aviz, 

Compartiment juridic, 
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