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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 

 

 

 

Hotărârea CEU  

nr. 9 din 30 martie 2022 

 

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/04.01.2011 și Legii nr. 206/2004, privind 

buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

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 Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică 

Universitară (aprobat prin HS nr. 291 din 9 decembrie 2021); 

În temeiul prevederilor Regulamentului activității universitare a studenților; 

În conformitate cu Deciziile rectorului universității nr. 3264/24.09.2020, 3709/22.10.2020 și 

1583/07.06.2022; 

În baza documentelor existente în dosarul nr. 9/28.02.2022, constituit în baza sesizării înregistrate la 

UDJG cu nr. RCF950/28.02.2022 și a probelor instrumentate în cadrul dosarului anterior menționat; 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședințele de lucru din  2 martie 2022, 7 martie 2022, 

16 martie 2022, 23 martie 2022 și 30 martie 2022, 

 

  

Hotărăşte: 

 

 

 1. Respinge ca nefondată sesizarea nr. RCF950/28.02.2022, formulată de către doamna 

Chirilă Nicoleta, studentă a Facultății de Arhitectură Navală împotriva modului de acordare a 

burselor în cadrul Facultății de Arhitectură Navală, deoarece CEU nu are competenţa legală de a 

soluţiona contestaţia privind modul de acordare a burselor în cadrul Facultății de Arhitectură 

Navală. 

 

2. Comisia de Etică Universitară reiterează necesitatea respectării de către membrii 

comunității academice  a normelor de comportament și conduită academică,  astfel cum sunt 

statuate de Codul de etică și deontologie profesională universitară și recomandă ca orice 

nemulțumire a studenților legată de anumite aspecte ale activității didactice să fie înaintată 

tutorelui de an şi / sau conducerii facultăţii , pentru a se evita realizarea unor acţiuni care pot 

îmbrăca forme de intimidare, hărţuire sau agresiune de orice tip.  
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În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (5)  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. 21 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, 

Biroul juridic, 
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