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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 
Hotărârea CEU  

nr. 10 din 13 noiembrie 2017 

 
CEU întrunită în ședința de lucru din data de 02.11.2017, 

având în vedere prevederile art. 306 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și dispozițiile articolului art. 10 și art. 11 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, 

în temeiul dispozițiilor art. 6 lit. a) și d) și art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea 

și funcționarea a CEU al UDJ, 

luând în considerare Raportul final nr. 27502/31.10.2017 aprobat în data de 02.11.2017 

 

Hotărăşte: 
 

 Art. unic. Se aprobă Raportul final al Comisiei de analiză nr. 27502/31.10.2017, 

aferent dosarului nr. 15/ 21.06.2016, privind acuzația de falsificare/ fabricare de date de 

către autori articolului: „Predicting Risk Factors for Lung Cancer in Patients Who Work in 

Industry” -Fascicula XVII nr.2, 2014, Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați Medicină: 

conf.dr. Rebegea Laura Florentina, conf.dr. Voinescu Doina-Carina, conf.dr. Gurău 

Gabriela, prof.dr. Dobre Michaela, conf.dr. Ștefănescu Victorița și Dumitru Mihaela (fost 

doctorand al UDJG), conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 30 și art. 31 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea CEU din cadrul UDJG,  prezenta hotărâre va fi  înaintată spre avizare consilierului 

juridic al Universității. 

Raportul Comisiei de analiză aprobat prin Hotărârea CEU poate fi contestat la Consiliul 

Naţional de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării de către autorul 

sesizării în scris ori de către persoana/persoanele găsite vinovate, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data comunicării acestuia, în temeiul art. 33, alin. 1 din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică Universitară a Universităţii “Dunărea de Jos” din 

Galaţi. 

Contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplă după sesizarea iniţială şi după raportul 

Comisiei de analiză. Contestaţia se depune la secretariatul universităţii şi se trimite în termen 

de 5 zile lucrătoare la Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice 

și Inovării. 
  

Preşedinte CEU, 

Conf. dr. ing. Vlad Ciprian 
 

Aviz, 

Compartiment juridic, 

 




