ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU

Hotărârea CEU
nr. 7 din 24 martie 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 temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de
licență/ diplomă și disertație;
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. 1 /03.02.2021, constituit în baza sesizării
înregistrate la UDJG cu nr. M146/02.02.2021 și a probelor instrumentate în cadrul dosarului
anterior menționat;
Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședințele de lucru din 3 februarie 2021, 17
februarie 2021, 24 februarie 2021, 3 martie 2021, 10 martie 2021 și 24 martie 2021,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Admite sesizarea primită din partea Ministerului Educației cu adresa nr.
M146/02.02.2021 ce reclamă fapte posibile de încălcare a codului de etică de către domnul
conf. dr. ing. Gurguiatu Gelu, care a aprobat propria sa prezenţă în comisia de evaluare a
fratelui-masterandul Gurguiatu Ionuț.
Art. 2. Constată că domnul conf. dr. ing. Gurguiatu Gelu a încălcat cu bună știință
dispozițiile:
- art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011;
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- art. 33 alin. (2) lit. g) din Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
- art. 21 alin. (3), art. 49 alin. (2); art. 50 alin. (1), lit. f) din Codul de etică și deontologie
profesională universitară;
- art. 22 alin. (8) din Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de
licență/ diplomă și disertație.
Art. 3. Dispune sancționarea domnului conf. dr. ing. Gurguiatu Gelu prin „diminuarea
cu 10% a salariului de bază pentru trei luni, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control” precum și „suspendarea, pe o perioadă de cinci
ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice
superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în
comisii de doctorat, de master sau de licenţă” în baza dispozițiilor art. 59 și art. 61 lit. b) și
c) din Codul de etică și deontologie profesională al UDJG, pentru încălcarea prevederilor art. 21
alin. (3) şi art. 50 alin. (1) lit. f) din Codul de etică și deontologie profesională al UDJG.
Art.4. Recomandă:
- pentru a se evita în viitor posibilele situații de incompatibilitate și conflicte de interese,
fiecare cadru didactic numit în comisiile de finalizare a studiilor să completeze o declarație pe
propria răspundere în acest sens;
- în comisiile de finalizare a studiilor să fie prevăzut cel puțin un membru supleant,
pentru fiecare program de studii la care sunt absolvenți și pentru care se organizează
examenul.
Art. 5. Câte un exemplar din prezenta hotărâre se trimite către: Ministerul Educației,
domnul rector al UDJG, domnul decan al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie
Electrică și Electronică, Biroul Juridic al UDJG și domnul conf. dr. ing. Gurguiatu Gelu.
Art. 6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul web al Universității „Dunărea de Jos” din
Galați, după rămânerea definitivă a acesteia.
Art. 7. Hotărârea CEU se poate contesta la Senatul UDJG în termen de 15 zile lucrătoare
de la data comunicării, conform dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind
Organizarea și Funcționarea Comisiei de Etică Universitară.

Preşedinte CEU,
Conf. dr. ing. Angela-Stela Ivan

Aviz,
Biroul juridic,

Str. Domnească nr.47, cod poștal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
2/2

