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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

 
Hotărârea CEU  

nr. 2 din 19 ianuarie 2017 

 

 
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 HS nr. 213 din 31.10.2016 referitoare la aprobarea Comisiei de Etică 

Universitară și HS nr. 217 din 25.11.2016 referitoare la aprobarea conducerii Comisiei de Etică 

Universitară; 

În baza documentelor existente în dosarul nr. 16 /19.07.2016, constituit în baza sesizării 

înregistrată la UDJG cu nr. C11733/3/19.07.2016; 

Comisia de Etică Universitară (CEU), întrunită în ședința de lucru de la data de 19 ianuarie 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Acuzația de concurență neloială din sesizare este nefondată și se constată că CEU nu are 

competență să soluționeze capetele de cerere referitoare la eventualele neregularități ale planului de 

învățământ și acuzația „de abuz de încredere”. 

Art. 2. Se trimite câte un exemplar din prezenta hotărâre către rectorul universității, către 

decani, către autorul sesizării și către persoanele îndreptățite legal pentru aplicarea sancțiunilor 

recomandate. 

Art. 3. Se publică prezenta hotărâre pe site-ul web al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

Art. 4. Se poate contesta HCEU la Senatul UDJG de către părți, 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. Vlad Ciprian 

 
 

 

Aviz, 

Compartiment juridic, 

 

 




