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Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară 

 din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

privind activitatea desfășurată în anul 2019 

 

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. 8/ 

05.07.2012 și modificat prin HS nr. 181/ 12.12.2013), 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. 

71/ 22.10.2016, aprobată de către Senatul Universității prin HS nr. 217/ 25.11.2016, în 

baza căreia s-a emis decizia nr. 3364/ 29.11.2016. Actuala componență a CEU a fost 

avizată de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 29/ 03.06.2019, aprobată de 

către Senatul Universității prin HS nr. 83/ 07.06.2019 și prin HCA nr. 30/ 07.06.2019, 

aprobată de către Senatul Universității prin HS nr. 86/ 24.06.2019, în baza cărora s-a 

emis decizia nr. 1318/ 26.06.2019. 

În anul 2019 CEU s-a întrunit pentru a discuta aspecte administrative, cereri 

privind avizarea unor studii de caz sau desfășurarea activității de cercetare științifică cu 

subiecți umani, a analizat 6 cauze și a răspuns la o solicitare de înscrisuri, după cum 

urmează: 

A. Avizarea unor studii de caz sau desfășurarea activităților de cercetare 

științifică (patru solicitări). 

B. Încălcări ale normelor de etică și deontologie profesională (un caz). 

C. Solicitare de înscrisuri. 

D. O altă cauză a vizat plagiatul. 

Astfel: 

A. Solicitările privind avizarea unor studii de caz sau desfășurarea activității de 

cercetare științifică pe subiecți umani au fost adresate de către cadre didactice din cadrul 

Facultății de Medicină și Farmacie, a Facultății de Economie și Administrarea 

Afacerilor și a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor. 

Două solicitări au venit din partea cadrelor didactice ale Facultății de Medicină și 

Farmacie. Acestea au fost avizate de către membrii CEU în baza Avizelor favorabile ale 

Colegiului Medicilor Galați și Colegiului Medicilor Stomatologi Galați și în temeiul 
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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_1_2019.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_2_2019.pdf. 

Cadre didactice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor au 

solicitat avizul CEU pentru demararea cercetărilor în domeniul social media, aviz 

concretizat prin HCEU nr. 4 din 13.11.2019, sub rezerva respectării legislației în 

domeniu. Acesta poate fi consultat la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_4_2019.pdf. 

Activitatea de cercetare științifică pe subiecți umani solicitată de către cadre 

didactice ale Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor a fost avizată de către membrii 

CEU, sub rezerva respectării legislației în domeniu, prin HCEU nr. 6 din 09.12.2019, 

care poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_6_2019.pdf. 

Centralizarea avizelor acordate de către CEU este prezentată în cele ce urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea 
Număr înregistrare 

sesizare 

Număr 

înregistrare 

dosar CEU 

Număr 

înregistrare Aviz 

de la Colegiul 

Medicilor// 

Colegiul 

Medicilor 

Stomatologi 

Galați 

Avizat prin 

1 
Medicină și 

Farmacie 
17885/ 04.07.2019 1/04.07.2019 661/04.07.2019 

HCEU nr.1 din 

09.07.2019 

2 
Medicină și 

Farmacie 
19589 /26.07.2019 2/26.07.2019 141/25.07.2019 

HCEU nr. 2 din 

30.07.2019 

3 Economie și 

Administrarea 

Afacerilor 

C12465/ 

12.11.2019 
5/11.11.2019 - 

HCEU nr. 4 din 

13.11.2019 

4 Știința și 

Ingineria 

Alimentelor 

RCF5078/ 

09.12.2019 
7/09.12.2019 - 

HCEU nr. 6 din 

09.12.2019 

  

 B. Prin adresa nr. 27804/ 14.10.2019, reprezentanții Ligii Studenților din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au formulat o plângere solicitând analizarea 

conduitei unui cadru didactic al Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila față de 

studenți. 

 CEU a deschis dosarul nr. 3 din 15.10.2019 și a procedat la analizarea sesizării în 

conformitate cu normele incidente în cauză. 

http://www.ugal.ro/
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_4_2019.pdf
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_4_2019.pdf
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_4_2019.pdf
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_6_2019.pdf
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Astfel, raportat la cele sesizate de petenți, CEU a dispus prin HCEU nr. 3 din 

07.11.2019 aplicarea sancțiunii disciplinare „avertisment scris”. Hotărârea se găsește la:  

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_3_2019.pdf. 

C.  Solicitarea privind eliberarea de înscrisuri nr. 33150/ 19.11.2019 a venit prin 

intermediul DJRU, la cerința Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciul de 

Investigare al Criminalității Economice și a vizat eliberarea de date și informații, parte a 

unui dosar din 2015 finalizat prin HCEU nr. 12264/ 09.04.2015. 

D. Autosesizarea CEU nr. 31913/ 06.11.2019, conexată cu sesizarea nr. C11855/ 

29.10.2019 formulată de către un jurnalist local împotriva unor cadre didactice ale 

Facultății de Inginerie a avut ca obiect suspiciunea de plagiat și încălcarea Codului de 

Etică și Deontologie Profesională Universitară (art. 25 alin. (1) și (2), art. 35 alin. (2) și 

(3)). CEU a deschis dosarul nr. 4 din 04.11.2019 și a procedat la înființarea unei Comisii 

de analiză, aprobată prin decizia rectorului nr. 3394/ 07.11.2019. 

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

nr. 33056/ 18.11.2019, prin care a fost stabilită aplicarea sancțiunii disciplinare 

„avertisment scris”. CEU a aprobat raportul Comisiei de analiză prin HCEU nr. 5 din 

22.11.2019, care se găsește la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_5_2019_RCa.pdf . 

Raportul a fost prezentat și votat de membrii CEU în data de 10.01.2020, 

transmis 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 anul 2019 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. Vlad Ciprian 

 

 

 
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 

CEMU - Consiliul de Etică și Management Universitar 

DJRU - Direcția Juridică și Resurse Umane 
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