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Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară 

 din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

privind activitatea desfășurată în anul 2020 

 

 

Comisia de Etică Universitară își desfășoară activitatea în baza prevederilor 

legale în vigoare, după cum urmează: Legea Educației Naționale  nr. 1/ 04.01.2011, 

Legea nr. 206/ 2004, privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare 

tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea comisiei de etică universitară (aprobat prin HS nr. 8/ 

05.07.2012 și modificat prin HS nr. 181/ 12.12.2013), Codul de Etică și deontologie 

profesională universitară (aprobat de Senatul Universității prin HS din 22.07.2011 și 

modificat prin HS nr. 30/ 05.06.2014) și Cartei Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați. 

Conducerea CEU a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 

93/ 19.10.2020, aprobată de către Senatul Universității prin HS nr. 148/ 21.10.2020, în 

baza căreia s-a emis decizia nr. 3709/ 22.10.2020. Actuala componență a CEU a fost 

avizată de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 81/ 16.09.2020, aprobată de 

către Senatul Universității prin HS nr. 138/ 21.09.2020, în baza căreia s-a emis decizia 

nr. 3264/ 24.09.2020. 

În anul 2020 CEU s-a întrunit pentru a aviza studii de caz/ desfășurarea activității 

de cercetare științifică cu subiecți umani, pentru a analiza presupuse încălcări ale 

normelor de etică și deontologie profesională și o abatere de la buna conduită în 

activitatea de cercetare-dezvoltare, concretizate în opt cauze, după cum urmează: 

 

A. Avizarea unor studii de caz sau desfășurarea activităților de cercetare 

științifică (două solicitări), soluționate prin HCEU și rămase definitive. 

B. Alte încălcări ale normelor de etică și deontologie profesională (cinci cazuri),   

stadiul de soluționare fiind următorul: 

 una soluționată prin HCEU și rămasă definitivă; 

 una clasată rămasă definitivă; 

 trei în curs de soluționare/ pe rolul CEU.  

C. O altă cauză a vizat plagiatul, soluționată prin HCEU și rămasă definitivă. 

 

 

http://www.ugal.ro/
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Astfel: 

A. Solicitările privind avizarea unor studii de caz sau desfășurarea activității de 

cercetare științifică pe subiecți umani au fost adresate de către cadre didactice din cadrul 

Facultății de Medicină și Farmacie. 

Acestea au fost avizate de către membrii CEU în baza Avizelor favorabile ale 

Comisiei de Etică a Facultății de Medicină și Farmacie și în temeiul ordinului comun al 

Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 

140 /1515 din 26.01.2007. HCEU se găsesc la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_2_2020.pdf 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_3_2020.pdf. 

Centralizarea avizelor acordate de către CEU este prezentată în cele ce urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea 

Număr 

înregistrare 

sesizare 

Număr 

înregistrare 

dosar CEU 

Număr înregistrare 

Aviz de la Comisia de 

Etică a Facultății de 

Medicină și Farmacie 

Avizat prin 

1 
Medicină și 

Farmacie 

4697/ 

19.02.2020 
2/19.02.2020 

557/11.02.2020, 

HCE nr.1/07.02.2020 

HCEU nr. 2 

din 20.02.2020 

2 
Medicină și 

Farmacie 

4698 

/19.02.2020 
3/19.02.2020 

558/11.02.2020, 

HCE nr.2/07.02.2020 

HCEU nr. 3 

din 20.02.2020 

  

B.1. Sesizarea nr. RCF3574/03.06.2020, formulată de către un cadru didactic al 

Facultății de Educație Fizică și Sport împotriva unui grup de studenți ai Facultății de 

Inginerie, a avut ca obiect alte abateri de la normele de etică și deontologie profesională.  

După audierea părților și analiza probelor instrumentate în cadrul dosarului, CEU 

a constatat, având în vedere cele consemnate în cadrul ședințelor de lucru cât și poziția 

părților, ca fiind rămasă fără obiect sesizarea nr. RCF3574/03.06.2020. Situația 

semnalată  a fost rezolvată prin HCEU nr. 4/ 04.11.2020, hotărâre rămasă definitivă și 

care poate fi consultată la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_NR_4_2020.pdf. 

B.2. Sesizarea nr. RF3665/29.09.2020, formulată de un grup anonim de 

absolvenți ai Facultății de Medicină și Farmacie, a fost analizată de către CEU, 

considerând și punctul de vedere exprimat de către conducerea Facultății de Medicină și 

Farmacie (RF3878/05.10.2020), care a răspuns în detaliu la toate acuzele aduse, 

eliminând eventualele suspiciuni ridicate de petiție.  

Conform dispozițiilor art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, modificată și actualizată, conform căreia „petițiile 

anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau 

în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonanțe” sesizarea a fost clasată.  

 Analizându-și competența, CEU a stabilit că în temeiul art. 306 alin. (3) lit. a) din 

Legea nr.1/2011 „analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza 

sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară”. 

http://www.ugal.ro/
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_2_2020.pdf
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_4_2019.pdf
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De asemenea, dispozițiile art. 55 alin. (3) lit. a) din  Codul de etică și deontologie 

universitară al UDJG și art. 6 lit. a) din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea CEU reiterează prevederea legală referitoare la competență. 

 Astfel, raportat la cele sesizate, CEU nu a identificat vreo încălcare a normelor de 

etică și deontologie profesională prevăzute de Legea nr. 1/ 2011, Carta Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați și Codul de etică și deontologie profesională universitară al 

UDJG și a procedat, cu unanimitate de voturi, la clasarea cauzei. 

B.3. Sesizarea nr. RF5835/18.11.2020,  a fost trimisă spre analiză CEU 

(375/CEU/20.11.2020) de către Decanatul Facultății de Arhitectură Navală având ca 

obiect presupuse abateri de la normele de etică și deontologie profesională. CEU a 

procedat la audierea părților, dar nu s-a reușit, din motive obiective independente de 

CEU și de activitatea didactică, decât audierea intimatei. Cauza este în curs de 

soluționare la CEU. 

B.4. Sesizarea nr. RCF6027/30.10.2020, formulată de către un cadru didactic al 

Facultății Transfrontaliere asupra unui cursant DFCTT, a fost trimisă spre analiză CEU 

(378/CEU/23.11.2020) de către DJRU, vizează presupuse abateri de la normele de etică 

și deontologie profesională. CEU a procedat la audierea părților și în timpul audierilor 

pârâtul a formulat o sesizare împotriva unor cadre didactice, reluată apoi prin adresa nr. 

RCF6763/23.12.2020, precum și prin alte adrese/ mailuri, în care sunt reiterate aceleași 

acuzații, în mod repetitiv. Cauza este în curs de soluționare la CEU. 

B.5. Solicitarea nr. 29049/23.11.2020, în baza căreia s-a întocmit Dosarul nr. 8, 

are ca obiect abateri de la de la normele de etică și deontologie profesională. Pentru 

soluționarea cazului CEU a procedat la înființarea unei Comisii de analiză, aprobată prin 

decizia rectorului nr. 3994/ 26.11.2020 și modificată prin decizia rectorului nr. 

4240/17.12.2020. Cauza este pe rolul CEU. 

 

C. Sesizarea nr. C1149/ 12.02.2020, formulată de către o persoană din afara 

universității, împotriva unui cadru didactic din învățământul preuniversitar, care a 

susținut probele pentru obținerea gradului didactic I în cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, a avut ca obiect suspiciunea de plagiat și încălcarea Codului de Etică și 

Deontologie Profesională Universitară (art. 25 alin. (1) și (2), art. 35 alin. (2) și (3)). 

CEU a deschis dosarul nr. 1 din 12.02.2020 și a procedat la înființarea unei Comisii de 

analiză, aprobată prin decizia rectorului nr. 372/ 14.02.2020. 

Rezultatele analizei efectuate de către Comisia de analiză se regăsesc în Raportul 

nr. 4723/ 20.02.2020, prin care s-a stabilit că lucrarea de grad didactic I incriminată nu 

este plagiată și prin urmare nu a fost aplicată nicio sancțiune.  

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_1_2020_RCa.pdf. 

CEU a aprobat raportul Comisiei de analiză prin HCEU nr. 1 din 20.02.2020, 

care se găsește la: 

https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_1_2020. 

 

http://www.ugal.ro/
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_1_2020_RCa.pdf
https://www.ugal.ro/files/site/comisie_etica/HCEU_nr_5_2019_RCa.pdf
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Raportul a fost prezentat și votat de membrii CEU în data de 27.01.2021, 

transmis Rectorului și Senatului Universității în conformitate cu art. 6, lit. b) din 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de Etică Universitară. 

Prezentul raport se referă la activitatea CEU în perioada sus-menționată privind 

situația respectării eticii și deontologiei profesionale universitare și a bunei conduite în 

activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

 

  Președinte CEU, 

                                                                                 Ș. l. dr. ing. Angela Stela Ivan 

 

 
Listă de abrevieri: 

HS - Hotărâre de Senat 

HCA - Hotărâre a Consiliului de Administrație 

CEU - Comisia de Etică Universitară 

HCEU - Hotărâre a Comisiei de Etică Universitară 

DJRU – Direcția Juridic și Resurse Umane 

 

http://www.ugal.ro/

