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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

Dosar nr. 4 /04.11.2019 

 
 

Hotărârea CEU nr. 5 din 22 noiembrie 2019 

cu privire la sesizarea nr. C11855/29.10.2019 și  

autosesizarea nr. 31913/06.11.2019 

 
CEU, întrunită în ședințele de lucru din datele 04.11.2019 și 21.11.2019, 

Având în vedere prevederile art. 306 - 310 și art. 318 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, dispozițiile art. 9, art. 10 lit. b și art. 11 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită 

în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare și prevederile art. 248 din Codul Muncii,  precum şi 

dispozițiile art.6 lit. a) și d) și art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CEU al 

UDJ și art. 61 din Codul de etică şi deontologie profesională universitară și în temeiul dispozițiilor Cartei 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

Faţă de situaţia de fapt și de drept relevată în cuprinsul şi de concluziile Raportului final 

nr.33056/18.11.2019 

 
 

Hotărăşte: 
 

 Articol unic: Se aprobă Raportul final al Comisiei de Analiză numită de rectorul universității 

prin decizia nr. 3394/07.11.2019, înregistrat cu nr. 33056/18.11.2019, parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în sensul aplicării sancțiunii prevăzute de art. 11
1
, lit. a) din Legea nr. 206/2004 privind 

buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și 

completările ulterioare și anume „avertisment scris” pentru autorii articolului „Overview of latest 

mineral carbonation techniques for carbon dioxide sequestration”: Ș.l.dr.ing. Bodor Marius, 

Prof.dr.ing. Vlad Maria și Conf.dr.ing. Baltă Ștefan. 

   

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

CEU a UDJ,  prezenta hotărâre va fi avizată de către consilierul juridic al Universității. 

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

Management Universitar de către autorul sesizării în scris ori de către 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 de Etică și Management Universitar. 

 

Preşedinte CEU, 

Conf. dr. ing. Vlad Ciprian   Avizat, 

       Consilier Juridic, 
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