ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Senatul universitar
Nr._______/_______________/CS

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 80 din 4 martie 2021
În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Comisiei de Etică Universitară nr. 2/04.02.2021;
Raportului final al Comisiei de analiză numită de Rectorul universității prin Decizia nr.
4240/17.12.2020, înregistrat cu nr. 1871/27.01.2021;
Codului de etică și deontologie profesională universitară al UDJG;
Propunerii Comisiei Juridice și de Etică a Senatului din data de 25.02.2021,
Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 4 martie 2021,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, la propunerea Comisiei Juridice și de
Etică a Senatului, respingerea, ca neîntemeiată, a contestației petentului Baltă Ștefan împotriva
Raportului final al Comisiei de analiză numită prin Decizia Rectorului nr. 4240/17.12.2020,
înregistrat cu nr. 1871/27.01.2021, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Etică Universitară nr. 2 din
04.02.2021.
Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, la propunerea Comisiei Juridice și de
Etică a Senatului, completarea Hotărârii Comisiei de Etică Universitară nr. 2/04.02.2021 și a
Raportului final al Comisiei de analiză numită de Rectorul universității prin Decizia Rectorului nr.
4240/17.12.2020, înregistrat cu nr. 1871/27.01.2021, în modul următor: „În temeiul art. 61 lit. c)
din Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ,,Dunărea de Jos” din
Galați și art. 318 lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, aplicarea suspendării, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de
îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de masterat sau de licență, față de conf.
univ. dr. ing. Baltă Ștefan”.
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

Str. Domnească nr.47, cod postal 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.
1/1

