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Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară 

 din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

privind activitatea desfășurată în anul 2021 

 

 

Comisia de Etică Universitară își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale în 

vigoare, după cum urmează: Legea Educației Naționale  nr. 1/ 04.01.2011, Legea nr. 206/ 

2004, privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei de Etică Universitară (aprobat prin HS nr. 291/ 09.12.2021), Codul de etică și 

deontologie profesională universitară (aprobat de Senatul Universității prin HS din 22.07.2011 

și modificat prin HS nr. 30/ 05.06.2014) și Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

Conducerea CEU a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 93/ 

19.10.2020, aprobată de către Senatul Universității prin HS nr. 148/ 21.10.2020, în baza căreia 

s-a emis decizia nr. 3709/ 22.10.2020. Actuala componență a CEU a fost avizată de către 

Consiliul de Administrație prin HCA nr. 81/ 16.09.2020, aprobată de către Senatul Universității 

prin HS nr. 138/ 21.09.2020, în baza căreia s-a emis decizia nr. 3264/ 24.09.2020. 

 

În anul 2021 CEU a elaborat Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei de Etică Universitară (aprobat prin HS nr. 291/ 09.12.2021), a contribuit cu observații 

pertinente la Planul de egalitate de gen (aprobat prin HS nr. 297/ 24.12.2021), a formulat 

recomandări, în vederea îmbunătățirii climatului instituțional, care au rezultat din deliberările și 

analizele efectuate. De asemenea, CEU a fost supusă misiunii de audit intern cu tema Evaluarea 

sistemului de prevenire a corupției 2021, misiune încheiată prin Raportul de audit public intern 

nr. 34313/ 24.12.2021. 

 

CEU s-a întrunit în 37 de ședințe pentru a aviza desfășurarea unor studii de caz sau 

publicarea în reviste de specialitate a rezultatelor cercetării sau desfășurarea activităților de 

cercetare științifică cu subiecți umani, pentru a analiza presupuse încălcări ale normelor de etică 

și deontologie profesională sau abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-

dezvoltare, pentru a emite înscrisuri solicitate de terți, concretizate în douăzeci și opt de cauze 

(trei dintre ele au început în 2020 și s-au finalizat în 2021), după cum urmează: 

 

A. Avizarea desfășurării unor studii de caz sau publicarea în reviste de specialitate a 

rezultatelor cercetării sau desfășurarea activităților de cercetare științifică cu 

subiecți umani (douăsprezece solicitări), soluționate prin HCEU și rămase 

definitive. 

B. Alte încălcări ale normelor de etică și deontologie profesională (douăsprezece 

cazuri), stadiul de soluționare fiind următorul: 

http://www.ugal.ro/
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 patru soluționate prin HCEU și rămase definitive; 

 șase soluționate prin HCEU, contestate la Senatul UDJG și respinse de către 

acesta prin HS, rămase definitive 

 una clasată, rămasă definitivă; 

 una respinsă, rămasă definitivă.  

C. O altă cauză a vizat plagiatul, soluționată prin HCEU și rămasă definitivă. 

D. Două solicitări de formulare a unor puncte de vedere și o înștiințare de deschidere a 

unui caz în instanță. 

 

Astfel: 

A.1. Șase solicitări privind publicarea în reviste de specialitate a rezultatelor cercetării, 

au fost adresate CEU de către cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie și 

au fost avizate de către membrii CEU în baza Avizelor favorabile ale Colegiului Medicilor 

Galați și în temeiul ordinului comun al Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului 

Educației, Cercetării și Tineretului nr. 140 /1515 din 26.01.2007. HCEU se găsesc la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr_5_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/19_04_Hceu_nr__8_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_13_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_14_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_18_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_21_2021.pdf. 

 

Centralizarea avizelor acordate de către CEU cadrelor didactice din cadrul Facultății de 

Medicină și Farmacie este prezentată în cele ce urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Număr înregistrare 

solicitare 

Număr 

înregistrare 

dosar CEU 

Număr 

înregistrare Aviz 

de la Colegiul 

Medicilor Galați 

Avizat prin 

1 4926/03.03.2021 4/ 03.03.2021 209/03.03.2021 HCEU nr. 5 din 03.03.2021 

2 6274/22.03.2021 6/ 22.03.2020 276/22.03.2021 HCEU nr. 8 din 24.03.2021 

3 RF1997/25.05.2021 12/ 25.05.2021 447/25.05.2021 HCEU nr. 13 din 26.05.2021 

4 13354/07.06.2021 13/ 07.06.2021 473/04.06.2021 HCEU nr. 14 din 09.06.2021 

5 RCF2586/10.09.2021 19/ 10.09.2021 793/09.09.2021 HCEU nr. 18 din 15.09.2021 

6 27556/27.10.2021 21/ 27.10.2021 892/26.10.2021 HCEU nr. 21 din 27.10.2021 

  

 A.2. Două solicitări privind avizul pentru desfășurarea activității de cercetare cu animale 

acvatice și una privind desfășurarea studiului de cercetare cu subiecți umani, au fost adresate 

CEU de către cadre didactice al Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor și au fost avizate 

sub rezerva respectării legislației în domeniu. HCEU se găsesc la:  

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_16_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_19_2021.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_23_2021.pdf. 

 

http://www.ugal.ro/
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 Centralizarea avizelor acordate de către CEU cadrelor didactice din cadrul Facultății de 

Știința și Ingineria Alimentelor este prezentată în cele ce urmează: 

Nr. 

crt. 

Număr înregistrare 

solicitare 

Număr înregistrare 

dosar CEU 
Avizat prin 

1 RF2458/25.06.2021 14/ 25.06.2021 HCEU nr. 16 din 30.06.2021 

2 RF3610/29.09.2021 20/ 29.09.2021 HCEU nr. 19 din 29.09.2021 

3 29915/17.11.2021 24/ 17.11.2021 HCEU nr. 23 din 17.11.2021 

 

A.3. Trei solicitări privind publicarea în reviste de specialitate a rezultatelor cercetării, 

au fost adresate CEU de către cadre didactice din cadrul Facultății de Științe și Mediu și au fost 

avizate de către membrii CEU sub rezerva respectării legislației în domeniu.  

HCEU se găsesc la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_17_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_22_2021_SITE.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_24_2021.pdf. 

 

 Centralizarea avizelor acordate de către CEU cadrelor didactice din cadrul Facultății de 

Științe și Mediu este prezentată în cele ce urmează: 

Nr. 

crt. 

Număr înregistrare 

solicitare 

Număr înregistrare 

dosar CEU 
Avizat prin 

1 17594/20.07.2021 16/ 20.07.2021 HCEU nr. 17 din 21.07.2021 

2 RCF3714/02.11.2021 23/ 02.11.2021 HCEU nr. 22 din 03.11.2021 

3 C12593/06.12.2021 25/ 06.12.2021 HCEU nr. 24 din 08.12.2021 

 

B.1. Sesizarea nr. RF5835/ 18.11.2020, a fost trimisă spre analiză CEU de către 

Decanatul Facultății de Arhitectură Navală având ca obiect presupuse abateri de la normele de 

etică și deontologie profesională ale unei studente din cadrul aceleiași facultăți. După audierea 

părților și analiza probelor instrumentate în cadrul dosarului nr. 6 din 20.11.2020, CEU a 

constatat, având în vedere atât cele consemnate în cadrul ședințelor de lucru, cât și poziția 

părților, și a dispus sancționarea studentei cu „avertisment scris” prin HCEU nr. 3 din 

22.02.2021, hotărâre rămasă definitivă și care poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr_3_2021_SITE.pdf. 

 

B.2. Sesizarea nr. RCF6027/ 30.10.2020, formulată de către un cadru didactic al 

Facultății Transfrontaliere împotriva unui cursant al DFCTT, a fost trimisă spre analiză CEU de 

către DJRU, și a vizat presupuse abateri de la normele de etică și deontologie profesională. 

CEU a procedat la audierea părților și în timpul audierilor pârâtul a formulat o sesizare 

împotriva unor cadre didactice, reluată apoi prin adresa nr. RCF6763/ 23.12.2020, precum și 

prin alte adrese/ e-mailuri, în care sunt reiterate aceleași acuzații. După audierea părților și 

analiza probelor instrumentate în cadrul dosarului nr. 7 din 23.11.2020, având în vedere cele 

consemnate în cadrul ședințelor de lucru cât și poziția părților, CEU a constatat ca fiind 

nejustificate alegațiile ce fac obiectul petițiilor depuse de cursant și a recomandat DFCTT, prin 

HCEU nr. 1 din 28.01.2021, să notifice cursantul de încetarea Contractului cu UDJG nr. 2221/ 

http://www.ugal.ro/
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7/ 15.07.2019, datorită nerespectării de către cursant a obligațiilor stipulate, respectiv 

nerespectarea Cartei UDJG, a RAUS și a regulamentelor DFCTT.  

HCEU nr. 1 din 28.01.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr.71 din 18.02.2021 respingerea contestației formulată de 

către cursant. HCEU a rămas definitivă și poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr._1_2021_210201.pdf. 

 

B.3. Solicitarea nr. 29049/ 23.11.2020, în baza căreia s-a întocmit dosarul nr. 8 din 

23.11.2020, are ca obiect abateri de la normele de etică și deontologie profesională. Pentru 

soluționarea cazului CEU a procedat la înființarea unei Comisii de analiză, aprobată prin 

decizia rectorului nr. 3994/ 26.11.2020 și modificată prin decizia rectorului nr. 

4240/17.12.2020.  

Rezultatele analizei efectuate de către Comisia de analiză se regăsesc în Raportul nr. 

1871/ 27.01.2021, prin care a fost stabilită aplicarea sancțiunii disciplinare „suspendarea, pe o 

perioadă de un an, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii 

didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru 

în comisii de doctorat, de master sau de licenţă”, care poate fi consultat la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr_2_2021_SITE_RCa.pdf. 

CEU a aprobat raportul Comisiei de analiză prin HCEU nr. 2 din 04.02.2021, care se 

găsește la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr_2_2021_SITE.pdf. 

HCEU nr. 2 din 04.02.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr. 80 din 04.03.2021 respingerea contestației formulată de 

către petent și completarea HCEU și a Raportului final al Comisiei de analiză prin aplicarea 

sancțiunii disciplinare: „suspendarea, pe o perioadă de cinci ani, a dreptului de înscriere la un 

concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă”, care 

poate fi consultat la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HS_80_din_4_3_2021.pdf. 

 

B.4. Adresa nr. M146/02.02.2021 a fost trimisă de către Ministerul Educației și prin ea 

se solicitau informații legate de posibila încălcare a Codului de Etică și Deontologie 

Profesională Universitară de către un cadru didactic al Facultății de Automatică, Calculatoare, 

Inginerie Electrică și Electronică precum și eventualele măsuri luate în cadrul UDJG. Pentru 

soluționarea cauzei s-a deschis dosarul nr. 1 din 03.02.2021, s-au analizat probele instrumentate 

în cadrul dosarului și au fost audiate cadrele didactice implicate.   

CEU a constatat, având în vedere cele consemnate în cadrul ședințelor de lucru cât și 

poziția cadrelor didactice audiate, că pârâtul a încălcat cu bună știință dispozițiile Codului de 

Etică și Deontologie Profesională Universitară și a întocmit Raportul privind dosarul nr. 1/ 2021 

(6652/ 25.03.2021), care poate fi consultat la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/RCEU_HCEU_7_2021_SITE.pdf. 

Prin HCEU nr. 7 din 24.03.2021 s-a dispus sancționarea respectivului cadru didactic 

prin „diminuarea cu 10% a salariului de bază pentru trei luni, cumulat, când este cazul, cu 

indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control” precum și „suspendarea, pe o 

http://www.ugal.ro/
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perioadă de cinci ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii 

didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru 

în comisii de doctorat, de master sau de licenţă”: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_7_2021_SITE.pdf. 

HCEU nr. 7 din 24.03.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr.133 din 24.05.2021 rămânerea ei definitivă. 

 

B.5. Sesizarea nr. C832/03.02.2021, formulată de către o persoană din afara universității 

împotriva unui cadru didactic al Facultății de Drept și Științe Administrative, s-a constituit în 

dosarul nr. 2 din 05.02.2021 și a avut ca obiect alte abateri de la normele de etică și deontologie 

profesională. Întrucât presupusele abateri nu au avut loc în spațiul universitar și nu au fost 

săvârșite de intimat în calitatea sa de cadru didactic al universității, CEU a respins sesizarea 

prin HCEU nr. 4 din 22.02.2021, rămasă definitivă: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/Hceu_nr_4_2021_SITE.pdf. 

 

B.6. Sesizarea nr. RF519/04.02.2021, formulată de către un autor căruia îi lipseau datele 

de identificare în integritatea lor, s-a constituit în dosarul nr. 3 din 10.02.2021, și a avut ca 

obiect alte abateri de la normele de etică și deontologie profesională. CEU a respins sesizarea și 

a clasat dosarul deoarece identitatea petentului nu a putut fi dovedită. De asemenea, prin HCEU 

nr. 6 din 24.03.2021, CEU consideră că nu este cazul să inițieze o autosesizare. HCEU a rămas 

definitivă și poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/19_04_Hceu_nr__6_2021_SITE.pdf. 

 

B.7. Sesizarea nr. RF792/18.03.2021, formulată de către o studentă a Facultății de 

Arhitectură Navală împotriva unui cadru didactic din aceeași facultate, a avut ca obiect alte 

abateri de la normele de etică și deontologie profesională și a fost adresată Președintelui 

Senatului UDJG. Prin adresa nr. RF810/ 22.03.2021 sesizarea petentei a fost înaintată către 

CEU spre „competentă soluționare”. CEU a deschis dosarul nr. 5 din 22.03.2021 și a procedat 

la analiza probelor, la audierea părților și a întocmit Raportul privind dosarul nr. 5/ 2021 (8736/ 

15.04.2021) care poate fi consultat la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/RCEU_HCEU_9_2021_SITE.pdf. 

Prin HCEU nr. 9 din 14.04.2021 a fost respinsă sesizarea petentei întrucât s-a constatat 

că nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei abateri de la normele de etică și deontologie 

profesională universitară: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_9_2021_SITE.pdf. 

HCEU nr. 9 din 14.04.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr. 128 din 17.05.2021 respingerea contestației formulată de 

către petentă ca neîntemeiată și rămânerea definitivă a HCEU. 

 

B.8. DJRU a formulat un punct de vedere la adresa nr. RF1097/ 18.03.2021, înaintată de 

către o studentă a Facultății de Litere, reprezentată legal printr-un cabinet individual de 

avocatură, recomandând conducerii universității să încredințeze CEU efectuarea analizei 

obiectului adresei sus-menționate, constituite în dosarul nr. 7 din 24.03.2021. Sesizarea petentei 

a fost înregistrată cu nr. RCF853/ 24.03.2021 și a avut ca obiect alte abateri de la normele de 

http://www.ugal.ro/
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etică și deontologie profesională, presupus a fi săvârșite de către un cadru didactic al Facultății 

de Litere, în timpul desfășurării procesului de învățământ. CEU a analizat documentele 

existente şi a audiat persoana reclamată, petenta a ales să nu răspundă invitaţiei de a se prezenta 

la audiere și a trimis un memoriu.  

CEU a întocmit și transmis petentei Raportul privind dosarul nr. 7/ 2021 (9220/ 

21.04.2021) și prin HCEU nr. 10 din 21.04.2021 a respins sesizarea petentei întrucât s-a 

constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei abateri de la normele de etică și 

deontologie profesională universitară: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_10_2021_SITE.pdf 

HCEU nr. 10 din 21.04.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr. 140 din 04.06.2021 respingerea contestației formulată de 

către petentă și rămânerea definitivă a HCEU. 

 

B.9. Sesizarea nr. RCF1085/ 22.04.2021 a fost trimisă CEU spre analiză de către un 

cadru didactic al Facultății de Litere având ca obiect presupuse abateri de la normele de etică și 

deontologie profesională, posibil a fi fost săvârșite de către o studentă din cadrul aceleiași 

facultăți, și s-a constituit în dosarul nr. 9 din 22.04.2021. CEU a invitat părţile la audieri, dar 

acestea nu s-au prezentat. Au fost analizate documentele existente în dosar și s-a decis invitarea 

studenţilor care sunt colegi cu intimata, pentru a afla opinia acestora cu privire la 

comportamentul celor două părţi. În data de 26 mai au fost audiaţi cei patru studenţi care au 

răspuns invitaţiei CEU. Din toate depozițiile colegilor a rezultat că intimata a avut un 

comportament neadecvat faţă de cadrul didactic, ajungând chiar la atacuri la persoană, făcând 

aprecieri subiective şi care depăşesc linia profesională dintre student şi profesor. De asemenea, 

a încercat să dea impresia că este purtătorul de cuvânt al unui grup de studenţi, ceea ce nu este 

real, potrivit afirmaţiilor studenţilor prezenţi la audiere.  

Din documentele aflate la dosar şi din declarațiile persoanelor audiate se constată că 

niciuna dintre faptele semnalate și acuzele domnișoarei studente nu reflectă realitatea și nu se 

confirmă, atât conducerea facultății, cât și colegii de catedră și studenții având doar cuvinte de 

apreciere în ceea ce privește profesionalismul și atitudinea domnului profesor în cadrul 

activităților academice. 

CEU a dispus sancționarea studentei cu „avertisment scris” prin HCEU nr. 15 din 

18.06.2021, hotărâre rămasă definitivă și care poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_15_2021_SITE.pdf. 

 

B.10. Sesizarea nr. C3573/ 22.04.2021, conexată cu C3589/ 22.04.2021, formulată de 

către un cadru didactic al Facultății de Inginerie împotriva unui alt cadru didactic al Facultății 

de Arhitectură Navală, a avut ca obiect o faptă ce se poate înscrie la alte abateri de la normele 

de etică și deontologie profesională.  

După audierea părților și analiza probelor instrumentate în cadrul dosarului nr. 10 din 

22.04.2021, CEU a constatat, având în vedere atât cele consemnate în cadrul ședințelor de 

lucru, cât și poziția părților, că fapta săvârșită de persoana incriminată nu întrunește elementele 

constitutive ale unei abateri de la normele de etică și deontologie profesională universitară, prin 

HCEU nr. 12 din 18.05.2021, hotărâre rămasă definitivă și care poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_12_2021_SITE.pdf. 

http://www.ugal.ro/
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B.11. Sesizarea nr. RCF2460/ 06.09.2021, formulată de către un cadru didactic al 

Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor împotriva unui cursant de la DFCTT, s-a constituit 

în dosarul nr. 18 din 06.09.2021, și a avut ca obiect alte abateri de la normele de etică și 

deontologie profesională. CEU a analizat documentele existente în dosar, a audiat persoana care 

a făcut sesizarea și a constatat prin HCEU nr. 20 din 27.10.2021 că nu sunt întrunite elementele 

constitutive ale unei abateri de la normele de etică și deontologie profesională universitară, 

întrucât cursantul nu era membru al comunităţii academice a UDJG la momentul săvârşirii 

faptelor incriminate în sesizarea sus-menţionată, şi, în consecinţă, nu poate fi sancţionat pentru 

încălcarea normelor de etică ale acestei comunităţi. HCEU nu a fost contestată și a rămas 

definitivă:  

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_20_2021.pdf. 

 

B.12. Sesizarea nr. RCF 27572/ 27.10.2021, formulată de către DFCTT împotriva unui 

cursant, a fost încredințată spre analiză CEU și vizează presupuse abateri de la normele de etică 

și deontologie profesională. CEU a  deschis în cauză dosarul nr. 22 din 28.11.2021 și a procedat 

la audierea unor cadrelor didactice. De asemenea, a fost invitat pentru audiere, în mai multe 

rânduri, și cursantul, dar acesta nu s-a prezentat.  

Din documentele aflate la dosar şi din susţinerile persoanelor audiate se constată că 

pârâtul nu şi-a îndeplinit obligațiile stipulate în contractul de studii încheiat cu UDJG, respectiv 

nu a respectat Carta UDJG, RAUS, Codul de etică al UDJG și Regulamentul DFCTT.  

Prin HCEU nr. 25 din 08.12.2021 a fost avizată favorabil propunerea DFCTT de 

„exmatriculare fără drept de reînmatriculare” în baza dispozițiilor art. 17 alin. 1)  lit. c)  şi 

alin. 2) lit. d) şi e) din Regulamentul de organizare și funcționare al DFCTT din UDJG și  art. 7 

alin. (1), art. 8 lit. f),  art. 15, art. 41 alin. (3) şi art. 42 lit. b) şi c), art. 59 și art. 62 lit. b) din 

Codul de etică și deontologie profesională al UDJG şi art. 9 alin. (7) din RAUS. 

HCEU nr. 25 din 08.12.2021 a fost contestată la Senatul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, care a hotărât prin HS nr.13 din 26.01.2022 respingerea contestației formulată de 

către cursant. HCEU a rămas definitivă și poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_25_2021.pdf. 

 

C. Prin sesizarea nr. C3190/ 07.04.2021, formulată de către un cadru didactic al 

Facultății de Științe și Mediu, referitoare la alegațiile de plagiat conținute în memoriul anonim 

apărut în presă, se solicita clarificarea aspectelor care aduc un prejudiciu al imaginii 

profesionale, fiind atașate articolele incriminate precum și explicațiile asociate. 

CEU a deschis dosarul nr. 8 din 07.04.2021 și a procedat la înființarea unei Comisii de 

analiză, aprobată prin decizia rectorului nr. 1136/ 07.04.2021. 

Rezultatele analizei efectuate de către Comisia de analiză se regăsesc în Raportul 

nr.8773/ 15.04.2021, prin care s-a stabilit că „alegațiile de plagiat și autoplagiat conținute în 

memoriul anonim apărut în presă sunt nefondate”. Raportul Comisiei de analiză a fost 

aprobat prin HCEU nr. 11 din 21.04.2021 și hotărârea in extenso poate fi consultată la:  

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_11_2021_SITE.pdf. 
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D.1. Ca urmare a solicitării unui cursant de la DFCTT, înregistrată cu nr.C3988/ 

10.05.2021, adresată DFCTT și redirecționată către CEU (386/CEU/10.05.2021) s-a deschis 

dosarul nr. 11 din 10.05.2021. CEU a analizat solicitarea și a emis, prin adresa nr.10903/ 

11.05.2021, un punct de vedere solicitat de către DFCTT. 

 

D.2. Prin e-mailul înregistrat cu nr. 431/CEU/28.06.2021, conducerea UDJG a solicitat 

punctul de vedere al CEU asupra memoriului depus de către o studentă a Facultății de 

Arhitectură Navală nr. RCF1641/24.06.2021. CEU a analizat solicitarea și a emis prin adresa 

nr. 16864/ 12.07.2021 punctul de vedere solicitat. 

 

D.3. Prin adresa nr. 20498/ 30.08.2021 Curtea de Apel Galați a comunicat către CEU 

adresa emisă la 25.08.2021, solicitându-se depunerea întâmpinării în cazul unui dosar mai 

vechi, aflat în arhiva CEU. Cauza a fost redirecționată către Biroul Juridic al UDJG. CEU a pus 

la dispoziția Biroului Juridic documentele solicitate. 

 

Raportul a fost prezentat și votat de către membrii CEU în data de 26.01.2022, transmis 

spre înștiințare Rectorului și Senatului Universității în conformitate cu art. 6, lit. b) din 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

Prezentul raport se referă la activitatea CEU în perioada sus-menționată privind situația 

respectării eticii și deontologiei profesionale universitare și a bunei conduite în activitatea de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați. 

 

  Președinte CEU, 

                                                                                               Conf. dr. ing. Angela Stela Ivan 

 

 

 

 

Listă de abrevieri: 

HS - Hotărâre de Senat 

HCA - Hotărâre a Consiliului de Administrație 

CEU - Comisia de Etică Universitară 

HCEU - Hotărâre a Comisiei de Etică Universitară 

DJRU - Direcția Juridic și Resurse Umane 
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