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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

Dosar nr. 10 /22.04.2021 

 

 

 
 

Hotărârea CEU  

nr. 12 din 18 mai 2021 

 

 
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 Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică 

Universitară (aprobat prin HS nr. 8 din 05.07.2012 și modificat prin HS nr. 181/12.12.2013); 

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 Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

În conformitate cu Decizia rectorului universității nr. 3264/24.09.2020; 

În conformitate cu Decizia rectorului universității nr. 3709/22.10.2020; 

În baza documentelor existente în dosarul nr. 10/22.04.2021, constituit în baza sesizării 

înregistrate la UDJG cu nr. C3573/22.04.2021 conexate cu C3589/22.04.2021 și a probelor 

instrumentate în cadrul dosarului anterior menționat; 

 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședințele de lucru din 28 aprilie 2021 și 12 mai 

2021 faţă de situaţia de fapt și de drept relevată din documentele aflate la dosar şi din susţinerile 

persoanelor audiate 

 

  

Hotărăşte: 
 

 Articol unic Se constată că fapta de care d-nul prof.dr.ing. Costel-Iulian Mocanu este 

acuzat nu întrunește elementele constitutive ale unei abateri de la normele de etică și 

deontologie profesională universitară. 
 

 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 aceștia: 
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- să evite atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor 

comunităţii academice,  

- să manifeste respect mutual, imparţialitate şi colaborare în mediul lor de activitate,  

- să dea dovadă de integritate, onestitate şi responsabilitate,  

- să promoveze existența unei comunități universitare unde este respectată demnitatea 

fiecăruia într-un climat de cooperare, în care sunt excluse orice manifestări şi forme de 

hărţuire, umilire, dispreţ sau intimidare,  

- să se evite orice comportament care aduce atingere demnităţii sau creează o atmosferă 

intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane 

sau a unui grup de persoane. 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 14 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. 16 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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