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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 
 

Hotărârea CEU  
nr. 4 din 22 februarie 2021 

 
Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/04.01.2011; 

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 conformitate cu Decizia rectorului universității nr. 3264/24.09.2020; 

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

În baza documentelor existente în dosarul nr. 2 /05.02.2021, constituit în baza sesizării înregistrate 
la UDJG cu nr. C832/03.02.2021 și documentelor analizate de Comisia de etică universitară în cadrul 
dosarului anterior menționat; 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședința de lucru din 17 februarie 2021, în urma 
unanimității voturilor membrilor Comisiei  

  
Hotărăşte: 

 
 1. Respinge sesizarea nr. C832/03.02.2021 formulată de către domnul Belcin Victor 

împotriva domnului Daghie Dragoș Mihail, întrucât presupusele abateri nu au avut loc în 
spațiul universitar, așa cum este definit acesta în art. 12 din Carta Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați, și nu au fost  săvârșite de intimat în calitatea sa de cadru didactic al universității. 

Având în vedere cele mai susmenționate obiectul sesizării excede sfera de competență a 
CEU prin raportare la dispozițiile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară și 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea a CEU a UDJG,  prezentul document va fi înaintat spre avizare consilierului juridic 
al Universității. 

Părțile pot contesta HCEU în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării la 
Senatul UDJG, conform dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

CEU trimite câte un exemplar din prezenta hotărâre spre știință părților. 
  
  

Preşedinte CEU, 
Conf. dr. ing. Angela Stela Ivan 

 
 

Aviz, 
Compartiment juridic, 
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